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ندوة حول ألقضضية ألصضحرأوية ‘ ميزأن ألقانون ألدو‹
ي- -ط- -ل- -ق ،أسس- -م ألشس- -ه- -ي -د رب -ي -ع
ب-وشس-ام-ة ع-ل-ى أŸدرسس-ة أل-وط-ن-ي-ة
ألعليا للبيطرة ،وذلك يوم ألسسبت
 25فيفري أ÷اري ‘ ،حفل ينظم
ع - -ل - -ى ألسس - -اع - -ة  9:00صسباحا،
باŸدرسسة.

صضالون دو‹ للسضياحة
بوهرأن
ت - - -ن- - -ظ- - -م ،م- - -ؤوسسسس- - -ة «أسسÎأ
لÓ- - - -تصس- - - -ال» ،خ Ó- - -ل أل - - -فÎة
أŸمتدة ما ب 21 Úإأ 25 ¤فيفري
أ÷اري ،أل - -ط - -ب- -ع- -ة أل- -ث- -ام- -ن- -ة
ل- -لصس- -ال- -ون أل- -دو‹ ل -لسس -ي -اح -ة
لسس-ف-ار وأل-ن-ق-ل وأل-ت-ج-هيزأت
وأ أ
أل-ف-ن-دق-ي-ة ،وذلك ع-لى مسستوى
م- -رك- -ز ألت- -ف- -اق- -ي- -ات ب- -ف- -ن- -دق
أÒŸيديان.

ملتقى حول ألشضباب
أ÷زأئري ب Úألهوية
وألعوŸة
ت -ن -ظ -م ،أل-رأب-ط-ة أ÷زأئ-ري-ة
ل -ل-ف-ك-ر وأل-ث-ق-اف-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع
دي- -وأن ري -اضس أل -ف -ت -ح ،ي -وم 25
فيفري أ÷اري ،أŸلتقى ألوطني
لول ح -ول ألشس -ب -اب أ÷زأئ-ري
أ أ
ب Úأل -ه -وي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-ع-وŸة
أل -ث -ق -اف -ي -ة ،وذلك ب -ق -اع -ة أب-ن
زي -دون ب -دي-وأن ري-اضس أل-ف-ت-ح،
أبتدأء من ألسساعة  13:30زوأل.

لقاء تكويني ضضد
أأمرأضش ألعظام
ت-ن-ظ-م ،أل-رأب-ط-ة أ÷زأئرية
ضس -د أل -رث -ي-ة ،ي-وم  23فيفري
Óطباء
أ÷اري ،لقاء تكوينيا ل أ
لخصس - - -ائ- - -ي‘ Ú
أل - - -ع - - -ام Úوأ أ
أل-ق-ط-اع Úأل-ع-م-ومي وأÿاصس
ح- -ول أل- -ت- -ه- -اب أل -ع -وم -ت -ي -زم،
لرت-روز،
هشس -اشس -ة أل-ع-ظ-ام ،وأ أ
وذلك ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى أŸرك- -ز
ألعائلي ب Íعكنون ،أبتدأء من
ألسساعة  08:30صسباحا.

ينشسط ،بولي سسيباسستيان أسستاذ مشسارك بجامعة ألسسوربون ورئيسس مسساعد للمرصسد أ÷امعي ألفرنسسي من
أجل ألصسحرأء ألغربية ،أليوم ،ندوة نقاشس حول قضسية ألصسحرأء ألغربية ‘ ميزأن ألقانون ألدو‹ ب Úقرأر
لفريقي ،وذلك باŸدرسسة ألعليا للعلوم ألسسياسسية ،أبتدأء من ألسساعة
لوروبية ودور أل–اد أ إ
ﬁكمة ألعدل أ أ
 09:00صسباحا.

جولة تعريفية بالعاصضمة
تنظم ،مؤوسسسسة ألديوأن ألوطني للسسياحة ،يوم  25فيفري أ÷اري ،جولة تعريفية بالعاصسمة
وألتي سسيتم خÓلها إأطÓق منتوج جديد يتعلق بنشساط ألغطسس أŸوجه للشسباب ﬁبي أŸغامرة ،حيث
سسيكون ألنطÓق من وكالة «لونات» بديدوشس مرأد ،أبتدأء من ألسساعة  08:00صسباحا.

ندوة نقاشش حول ألعنف ‘ أ÷امعات
ي -ت -ن -اول ،م -ن -ت -دى أÙور أل-ي-وم-ي ،أل-ي-وم ،م-وضس-وع أل-ع-ن-ف ‘
أ÷امعات وألذي ينشسطه سسعودي شساد‹ نائب أŸنسسق ألوطني
لم Úأل -ع -ام ل –Ó-اد أ◊ر،
ل- -ل- -ك -ن -اسس ،صس Ó-ح أل -دي -ن دوأج -ي أ أ
وم -ه -دي ع -ب -د أل -غ -اف -ور عضس -و ‘ أل -رأب -ط -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
أ÷زأئري ،Úوذلك Ãقر أ÷ريدة بدأر ألصسحافة طاهر جاووت
بسساحة أول ماي ،أبتدأء من ألسساعة  10:30صسباحا.

منتدى ألصضناعة أ÷زأئرية
يجتمع ،روأد ألصسناعة أ÷زأئرية من  27إأ 29 ¤من مارسس
 ،2017خ Ó-ل م -ن -ت -دى ألصس -ن -اع -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ أŸرك-ز أل-دو‹
لف-اق
ل -ل-م-ؤو“رأت ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،وسس-ي-ك-ون –ت شس-ع-ار «أ آ
ألصس -ن -اع-ي-ة» ،ه-ذأ أل-ل-ق-اء سس-يضس-م أك Ìم-ن  2000رج-ل أع-مال،
وسس-ي-اسس-ي ÚوخÈأء أق-تصس-ادي ،Úم-ن-ظ-م-ات ح-ك-وم-ية ومنظمات
أرباب ألعمل.

يوم –سضيسضي
Ÿكافحة ألبدأنة
وسضط أ÷امعيÚ
ت - - - -ن - - - -ظ - - - -م ،أŸدرسس- - - -ة
أل- - -ت- - -حضسÒي - -ة ‘ ع - -ل - -وم
ألطبيعة وأ◊ياة أ÷زأئر،
أل- -ي- -وم ،ي- -وم- -ا –سس -يسس -ي -ا
Ÿك- -اف -ح -ة أل -ب -دأن -ة وسس -ط
أ÷ام - -ع - -ي ،Úوذلك Ãق- -ر
أŸدرسس-ة أح-م-د ح-ميدوشس
ب-ا◊رأشس Ãح-اذأة أل-ثكنة
أل- -عسس- -ك- -ري- -ة بـ «ب- -ول -ي -و»،
أبتدأء من ألسساعة 10:30
صسباحا.

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها ألجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

ي- -ن- -ظ- -م ،أŸت -ح -ف أل -وط -ن -ي
ل - -ل - -م- -ج- -اه- -د ‘ ،إأط- -ار حصس- -ة
«م- -وع -د م -ع أل -ت -اري -خ « ،غ -دأ،
ألعدد  129من أ◊صسة أŸوسسعة
بالتعاون مع أŸدرسسة ألوطنية
أل- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -لصس- -ح- -اف- -ة وع -ل -وم
ألتصس -ال ،أب-ت-دأء م-ن ألسس-اع-ة
 09:00صس - -ب - -اح- -ا ،و‘ ن- -فسس
أل -ت -وق -يت وأل -ت-اري-خ ب-الشس-ل-ف
ب-ج-ام-ع-ة حسس-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي،
وب- -ج- -ي- -ج- -ل ب- -ج- -ام -ع -ة ﬁم -د
ألصسديق بن يحي– ،ت عنوأن
« دور أ÷ميع ‘ أ◊فاظ على
ألهوية ألوطنية.

لع -ل -ى ل -ل -غ -ة أل -ع -رب -ي -ة وأÙاف -ظ -ة ألسس -ام -ي -ة ل -ل-غ-ة
ي -ن -ظ -م ،أÛلسس أ أ
لم ،وذلك
لمازيغية ،أليوم ،يوما درأسسيا لÓحتفال باليوم ألعاŸي للغة أ أ
أ أ
باŸكتبة ألوطنية أ÷زأئرية أ◊امة ،أبتدأء من ألسساعة  09:00صسباحا.

تكر ËأŸرب Úو أŸربيات أ’بناء ألشضهدأء
تنظم ،جمعية مشسعل ألشسهيد ،أليوم ،منتدى ألذأكرة تكرÁا للمربÚ
لب-ن-اء وب-ن-ات ألشس-ه-دأء أث-ن-اء أل-ث-ورة و ب-ع-د ألسس-تقÓل ،وذلك
وأŸرب-ي-ات أ
بجريدة أÛاهد ،أبتدأء من ألسساعة  10:00صسباحا.

ﬁاضضرة حول أ◊قبة ألعثمانية
ت-ن-ظ-م ،ي-وم-ي  11و 12م -ارسس أل -دأخ -لﬁ ،اضس -رة ح-ول أ◊ق-ب-ة
ألعثمانية با÷زأئر ،بقصسر ألثقافة مفدي زكريا.

أأمينة دباشش
مدير ألتحرير

فنيدسش بن بلة

ﬁاضضرة حول «لغز
أŸادة أŸظلمة»
ي- -نشس -ط ،ألÈوف -يسس -ور ›ي -د

ألعدد  129من
حصضة موعد مع
ألتاريخ

أ’حتفال باليوم ألعاŸي للغة أأ’م

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

لشس- -ه -ار،
لÓ- -تصس- -ال وأل- -نشس- -ر وأ إ
أل - -ي - -وم ،أÛاه - -دة وأل- -ك- -ات- -ب- -ة
ج-م-ي-ل-ة ع-م-رأن و»دأن-يال م،»Ú
وذلك Ãك - -ت - -ب - -ة شس - -ايب دزأي- -ر
بشس - -ارع ب- -اسس- -ت- -ور ،أب- -ت- -دأء م- -ن
ألسساعة  15:00مسساء.

ب - - - -و“ورأل - - - -ب- - - -احث ب- - - -اÛلسس
لوروبي للبحث ألنووي ،أليوم،
أ أ
ﬁاضس - - -رة ح - - -ول «ل - - -غ- - -ز أŸادة
أŸظ -ل -م-ة» ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م أل-ن-ادي-ن
أل - -ع - -ل- -م- -ي« Úأورق- -ة» و»فضس- -اء
أŸعرفة» ألتابع÷ Úامعة بوقرة
ب -وم-ردأسس ،وذلك ع-ل-ى مسس-ت-وى
ق -اع -ة أÙاضس-رأت ب-ك-ل-ي-ة ع-ل-وم
أŸه - -ن - -دسس أل- -ت- -اب- -ع- -ة ÷ام- -ع- -ة
ب -وم -ردأسس ،أب-ت-دأء م-ن ألسس-اع-ة
 09:00صسباحا .

هزة أرضضية بشضدة
 3,7درجة بو’ية
أ÷زأئر
لث - -ن‘ ،Ú
سس - -ج - -لت ،أمسس أ إ
حدود ألسساعة  11و 27دقيقة
هزة أرضسية بولية أ÷زأئر،
بلغت شسدتها  3,7درجة على
سس- -ل- -م ريشس ،Îحسسب م- -ا ع -ل -م
ل- -دى م- -رك- -ز أل- -ب- -حث ‘ ع -ل -م
أل -ف -لك وأل -ف -ي -زي -اء أل -ف-ل-ك-ي-ة
وأ÷يوفيزياء.
وحسسب ذأت أŸصس - -در ف - -ق- -د
ح- -دد م- -رك -ز أل -ه -زة ب  2كلم
ج- -ن- -وب ع Úط- -اي- -ة ب -ولي -ة
أ÷زأئر.
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الثÓثاء  ٢١فيفري  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ٢٤جمادى األولى  ١٤38هـ

دعم التسسوية السسياسسية ورفضس أاي حل عسسكري

انتهاء ا’جتماع الثÓثي بالتوقيع على «إاعÓن تونسض»
Óزمة ‘
” ،أامسس ،بتونسس ،التوقيع على «إاعÓن تونسس الوزاري» لدعم التسسوية السسياسسية الشساملة فى ليبيا ورفضس أاي حل عسسكري ل أ
هذا البلد ،وذلك ‘ ختام اجتماع وزاري ثÓثي (ا÷زائر -تونسس -مصسر) ،كما أاوردته مصسادر إاعÓمية.
وقع البيان عن ا÷انب ا÷زائري وزير الشسؤؤون
اŸغ- -ارب -ي -ة وال–اد اإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع -ة ال -دول
ال -ع -رب-ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر مسس-اه-ل ،ووزي-ر اÿارج-ي-ة
التؤنسسي ،خميسس ا÷هيناوي ،ورئيسس الديبلؤماسسية
اŸصسرية ،سسامح شسكري.
وجاء ‘ النصس أانه «Œسسيدا للمبادرة التي أاعلن
عنها الرئيسس التؤنسسي الباجي قايد السسبسسي للحل
السسياسسي ع Èا◊ل الشسامل واŸصسا◊ة الؤطنية
عقد الؤزراء اجتماعا ثÓثيا يؤمي  ١9و ٢٠فÈاير
ا÷اري بتؤنسس».
واتفق اŸشساركؤن ‘ الجتماع وفق ما جاء ‘
البيان اÿتامي على عدد من اŸرتكزات Ÿبادرة
ا◊ل السسياسسى الشسامل ‘ ليبيا تتضسمن» مؤاصسلة
السسعي ا◊ثيث من أاجل –قيق اŸصسا◊ة الشساملة
‘ ليبيا دون إاقصساء ‘ إاطار ا◊ؤار الليبي-الليبي
Ãسس -اع -دة م -ن ال -دول ال-ثÓ-ث وب-رع-اي-ة م-ن األ·
اŸتحدة والتمسسك بسسيادة الدولة الليبية ووحدتها
Óزم-ة
الÎاب -ي-ة وا◊ل السس-ي-اسس-ي ك-م-خ-رج وح-ي-د ل -أ
الليبية على قاعدة التفاق السسياسسي الليبى اŸؤقع
‘  ١٧ديسس- -م ٢٠١5 Èب-اع-ت-ب-اره إاط-ارا م-رجعيا
والت -ف -اق ع -ل -ى مسس -ان -دة اŸقÎح -ات ال -ت-ؤاف-ق-ي-ة
Óط -راف ال -ل -ي -ب-ي-ة قصس-د ال-ت-ؤصس-ل إا ¤صس-ي-اغ-ات
ل -أ
تكميلية وتعديÓت “كن من تطبيقه».
كما اتفق الؤزراء الثÓث على رفضس أاي حل
Óزمة الليبية وألي تدخل خارجي ‘
عسسكري ل أ
الشس-ؤؤون ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-ي-ب-ي-ا ب-اع-ت-بار أان «التسسؤية لن
تكؤن إال ب Úالليبي Úأانفسسهم» ،مع التأاكيد على أان
«يضسم ا◊ؤار كافة األطراف الليبية مهما كانت
ت-ؤج-ه-ات-ه-م أاو ان-ت-م-اءات-ه-م السس-ي-اسس-ي-ة ،العمل على
ضس -م -ان وح-دة م-ؤؤسسسس-ات ال-دول-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة اŸدن-ي-ة
اŸنصسؤصس عليها ‘ التفاق السسياسسي (اÛلسس
الرئاسسي› ،لسس النؤاب ،اÛلسس األعلى للدولة)
Ãا ‘ ذلك ا◊فاظ على وحدة ا÷يشس الليبي وفقا
لبنؤد التفاق السسياسسي الليبي للقيام بدوره الؤطني
‘ ح- -ف- -ظ األم -ن وم -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وا÷رÁة
العابرة للحدود والهجرة السسرية».
و” ال -ت -ؤاف -ق ع -ل -ى م -ؤاصس -ل -ة ال -دول ال -ث Ó-ث -ة
جهؤدها على اŸسستؤى الؤزاري ‘ التنسسيق فيما
ب-ي-ن-ه-م وم-ع ﬂت-ل-ف األط-راف السس-ي-اسس-ي-ة ال-ل-ي-ب-ية
لتذليل العقبات القائمة.
وي -ت -م رف -ع ن -ت -ائ -ج اج -ت -م-اع ال-ؤزراء إا ¤رئ-يسس
ا÷م -ه -ؤري -ة ،ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،وال-رئ-يسس
ال- -ت- -ؤنسس- -ي ،ال -ب -اج -ي ق -اي -د السس -بسس -ي ،وال -رئ -يسس

اŸصس -ري ،ع -ب -د ال-ف-ت-اح السس-يسس-ي“ ،ه-ي-دا ل-ل-ق-م-ة
الثÓثية با÷زائر العاصسمة.
وسسيكؤن إاعÓن تؤنسس الؤزاري  -يضسيف البيان
اÿت -ام -ي -أارضس -ي -ة ل -ت -ك -ل-ي-ف وت-ع-زي-ز ا◊ؤار بÚ
األطراف الليبية فى إاطار جدول زمني ﬁدد يتم
التؤافق بشسأانه لحقا بعد التشساور مع األطراف
الليبية اŸعنية واأل· اŸتحدة باعتبارها الراعي
الرسسمي لÓتفاق السسياسسي وأاي تفاهمات جديدة
ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ق-ي-ح-ات أاو ت-ع-ديÓ-ت ف-ي-ه ،ت-قؤم الدول
ال -ث Ó-ث بشس -ك -ل مشسÎك ورسس -م-ي ب-إاح-اط-ة األمÚ
 ·ÓاŸتحدة واألم Úالعام للجامعة العربية
العام ل أ
ورئ -يسس م -ف -ؤضس -ي-ة ال–اد الف-ري-ق-ي ب-اع-ت-ب-اره-ا
وثيقة رسسمية لدى اŸنظمات الثÓث.
وكان لقاء تؤنسس مناسسبة لتقدير اÛهؤدات
التي بذلتها ا÷زائر وتؤنسس ومصسر للتقريب ‘
وجهات النظر بﬂ Úتلف األطراف الليبية للعؤدة
إا ¤ا◊ؤار Ÿعا÷ة اŸسسائل اÓÿفية التي أاعاقت
ت -ن -ف -ي -ذ الت -ف -اق السس -ي -اسس -ي م-ن خÓ-ل ا◊ؤارات
واŸشس -اورات واسس -ت -ق -ب -ال ك-اف-ة األط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة
Ãختلف انتماءاتهم وتؤجهاتهم.
كما ” التأاكيد على «مكانة ليبيا كدولة جارة
وعضسؤ ‘ جامعة الدول العربية وا–اد اŸغرب

العربي وال–اد األفريقي ،وŸا للشسعب الليبي من
روابط تاريخية متينة Œمعه بشسعؤب اŸنطقة من
تؤاصسل وتداخل مصس ÒمشسÎك وانعكاسسات حالة
عدم السستقرار فى ليبيا على دول ا÷ؤار اŸباشسر
اŸتمثلة فى فقدان األمن وتفشسي ا÷رÁة العابرة
للحدود وأاخطرها اإلرهاب والهجرة السسرية».
كما عÈت الدول الثÓثة عن النشسغال حيال ما
آالت إال -ي -ه األوضس -اع اإلنسس-ان-ي-ة واŸع-يشس-ي-ة ل-لشس-عب
الليبي نتيجة تع ÌاŸسسار السسياسسي وتداعياته على
الؤضسع اإلنسسانى واÿدمات العامة للمؤاطن الليبي
مع التشسديد على أان «حالة الÎقب وا÷مؤد ل
Áكن أان تسستمر».
واعت Èالبيان أانه من منطلق واجبات الدول
الثÓث التاريخية التحرك بسسرعة لدفع الليبيÚ
ل -ت-ج-اوز ه-ذا النسس-داد وف-ت-ح آاف-اق ج-دي-دة ل-ل-ح-ل
السسياسسي ع Èحؤار ليبي -ليبي بإاسسناد من الدول
الثÓث وبرعاية األ· اŸتحدة بهدف التؤصسل إا¤
ت-ع-ديÓ-ت ت-ؤاف-ق-ي-ة لÓ-ت-ف-اق السس-ي-اسسي Ãا يضسمن
Óجال اŸضسمنة ‘ إاطاره.
تنفيذه وفقا ل آ
كما ” التأاكيد على دور ومسسؤؤولية منظمة األ·
اŸتحدة الراعي للحؤار السسياسسي واŸعني Ãتابعة
تنفيذ بنؤده وتطبيق ﬂرجاته.

الفريق ڤايد صسالح يزور اŸعرضض الدو‹ للدفاع بأابو ظبي
’مارات
لقاءات مع مسسؤوول ‘ Úدولة ا إ

باتفاق مشسÎك ب Úالبلدين

تأاجيل الزيارة الرسسمية للمسستشسارة اأ’Ÿانية أا‚ي ÓمÒكل إا ¤ا÷زائر
” تأاجيل الزيارة الرسسمية التي كان من
اŸق -رر أان ت -ق -وم ب-ه-ا إا ¤ا÷زائ-ر اŸسس-تشس-ارة
’Ÿان- -ي- -ة أا‚ي Ó- -مÒك -ل بسس -بب «ال -ت -ع -ذر
ا أ
اŸؤوقت» ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ن -ت-ي-ج-ة «ال-ت-ه-اب ح-اد ل-لشس-عب
ال- -ه- -وائ -ي -ة» ،حسسب م -ا ج -اء ،أامسس ‘ ،ب -ي -ان
لرئاسسة ا÷مهورية.
وأاوضسح نفسس اŸصسدر أان «السسلطات ا÷زائرية
واألŸانية قررتا ،أامسس ،باتفاق مشسÎك ،تأاجيل
الزيارة الرسسمية التي كان من اŸقرر أان تقؤم بها
إا ¤ا÷زائ -ر السس-ي-دة مÒك-ل مسس-تشس-ارة ج-م-ه-ؤري-ة
أاŸانيا ال–ادية إا ¤ا÷زائر».
وأاضساف البيان أان «هذه الزيارة سستÈمج من
جديد ‘ تاريخ يحدده الطرفان لحقا ،حيث أاكد
بيان رئاسسة ا÷مهؤرية أان «هذا التأاجيل راجع إا¤
التعذر اŸؤؤقت لفخامة السسيد عبد العزيز بؤتفليقة
رئيسس ا÷مهؤرية ،اŸتؤاجد بإاقامته ‘ ا÷زائر،
بسسبب التهاب حاد للشسعب الهؤائية».

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -دول -ة ،وزي -ر الشس -ؤؤون اÿارج-ي-ة
والتعاون الدو‹ ،رمطان لعمامرة ،أامسس ،با÷زائر
العاصسمة ،جيد Áيناسس فارفؤليسس ،الذي سسلمه نسسخا
من أاوراق اعتماده بصسفته سسفÒا مفؤضسا فؤق العادة
÷م -ه -ؤري -ة ل -ي -ت -ؤان -ي -ا ل -دى ا÷م -ه -ؤري -ة ا÷زائ -ري -ة
الدÁقراطية الشسعبية ،مع اإلقامة بÈوكسسل ،حسسب
ما أاورده بيان لؤزارة الشسؤؤون اÿارجية.

...يسستقبل سسف Òطاجكسستان
اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -دول -ة ،وزي -ر الشس -ؤؤون اÿارج-ي-ة
والتعاون الدو‹ ،رمطان لعمامرة ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،خؤسسراف نؤزيري ،الذي سسلمه
نسسخا من أاوراق اعتماده بصسفته سسفÒا مفؤضسا فؤق العادة ÷مهؤرية طاجكسستان لدى
ا÷مهؤرية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية ،مع اإلقامة بالقاهرة ،حسسب ما أاورده بيان لؤزارة
الشسؤؤون اÿارجية.

...وسسف Òرواندا
اسستقبل وزير الدولة ،وزير الشسؤؤون اÿارجية والتعاون الدو‹ ،رمطان لعمامرة ،أامسس،
با÷زائر العاصسمة ،شسيخ صسالح هابيمانا ،الذي سسلمه نسسخا من أاوراق اعتماده بصسفته سسفÒا
مفؤضسا فؤق العادة ÷مهؤرية رواندا لدى ا÷مهؤرية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية ،مع
اإلقامة بالقاهرة ،حسسب ما أاورده بيان لؤزارة الشسؤؤون اÿارجية.

الشسراكة الطاقوية ﬁور ﬁادثات ب Úبوطرفة والسسف Òالهولندي
اسستعرضس وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ،أاول
أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،م- -ع سس- -ف Òه -ول -ن -دا
ب -ا÷زائ -ر ،روب -رت ف -ان اÁدن ،ع Ó-ق -ات ال-ت-ع-اون
والشسراكة الطاقوي Úب Úالبلدين ،حسسبما أافاد به
بيان للوزارة.
أاوضسح ذات اŸصسدر أان بؤطرفة تطرق إا ¤إامكانيات
تكثيف التعاون الثنائي بفضسل آافاق السستثمار اŸسستقبلية
‘ مشساريع هيكلية ‘ ا÷زائر وبتعاون أاوثق ب Úشسركتي
سسؤناطراك وشسال.
وحسسب ذات البيان أاشسار الؤزير إاﬂ ¤تلف ›الت
الشسراكة ذات القيمة اŸضسافة العالية على غرار الطاقات
اŸتجددة وخاصسة مشسروع بقدرة  ٤.٠٠٠ميغا واط من
الكهرباء اŸنتجة من اŸؤارد اŸتجددة وكذا التنقيب عن
النفط Ãا ‘ ذلك التنقيب ‘ عرضس البحر والبيÎوكيمياء
والنجاعة الطاقؤية.

اŸؤو“ر الدو‹ الـ  ٦لدعم الشسعب الفلسسطيني

وفد برŸا Êجزائري يشسارك ‘ دورة طهران

الشس- - -راك- - -ة إا› ¤الت أاخ- - -رى Ãا ي - -خ - -دم
مصسلحة ا÷يشس.Ú
ل -ق -اء آاخ -ر ج -م -ع ال -ف -ري -ق ب -رئ-يسس أارك-ان
القؤات اŸسسلحة اإلماراتية الفريق ركن حمد
ﬁم -د ث -ا Êال -رم -ي-ث-ي ،ح-يث ق-ي-م ال-ط-رف-ان
حصس- -ي- -ل- -ة ال- -ت -ع -اون ال -عسس -ك -ري ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت وحرصسهما على تكثيف هذا التعاون
إا› ¤الت أاوسسع.

حضس - -ر ه - -ذه ال - -ل- -ق- -اءات سس- -ف Òا÷زائ- -ر
ب -اإلم -ارات ،وم -ل -ح -ق ال -دف -اع ل -دى السس -ف-ارة
وأاعضساء الؤفد اŸرافق للسسيد الفريق.
ب- -ع -ده -ا ط -اف ال -ف -ري -ق ب -ب -عضس أاج -ن -ح -ة
اŸعرضس ،على غرار جناح اإلمارات العربية
اŸتحدة وجناح أاŸانيا وجناح روسسيا وجناح
الصس ،Úأاي-ن اط-ل-ع ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ت-ج-ه-ي-زات
واألسسلحة واألنظمة الدفاعية اŸعروضسة.

وتضس- - -ام- - -ن- - -ن- - -ا م - -ع الشس - -عب وا◊ك - -ؤم - -ة
الصسؤمالية».
وأاضساف يقؤل إانه «‘ الؤقت الذي تعتزم
فيه الصسؤمال وشسعبها بكل تفاؤول مباشسرة
عهد السسلم والسستقرار واŸصسا◊ة الؤطنية
‘ إاطار تنظيم النتخابات الرئاسسية مؤؤخرا
لعمى شسراسسة ويسستمر ‘
لرهاب ا أ
يزيد ا إ
أاع -م-ال-ه ال-بشس-ع-ة ال-رام-ي-ة إا ¤نشس-ر اÿراب
والفؤضسى ‘ هذا البلد».

واع- -ت Èال- -ن- -اط- -ق ب -اسس -م وزارة الشس -ؤؤون
لره- -اب- -ي ال- -ذي
اÿارج - -ي - -ة أان ال- -ع- -م- -ل ا إ
اسستهدف مقديشسؤ والذي خلف العديد من
لرهابيÚ
الضسحايا «تعب Òجديد عن إارادة ا إ
‘ فرضس الفؤضسى بالعنف والÎهيب على
شسعب يسسعى إا ¤العيشس ‘ سسÓم».
ل -ل -ت-ذك Òخ-ل-ف ت-ف-ج Òسس-ي-ارة م-ف-خ-خ-ة
بسسؤق غرب العاصسمة مقديشسؤ أاول أامسس
لحد  39قتي.Ó
اأ

ا÷زائر تدين بشسدة ا’عتداء الذي اسستهدف العاصسمة الصسومالية مقديشسو
لرهابي
أادانت ا÷زائر بشسدة العتداء ا إ
«الشس - -ن- -ي- -ع» ال- -ذي اسس- -ت- -ه- -دف ،أاول أامسس،
العاصسمة الصسؤمالية مقديشسؤ ،معربة عن
تضسامنها مع الشسعب الصسؤما‹ وحكؤمته.
وصس- -رح ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسس -م وزارة الشس -ؤؤون
اÿارج -ي -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي الشس-ري-ف
ي- -ق- -ؤل «إان- -ن- -ا ن -دي -ن بشس -دة ه -ذا ال -ه -ج -ؤم
لره-اب-ي الشس-ن-ي-ع ون-ق-دم ت-ع-ازي-ن-ا لعائÓت
اإ
الضس- -ح- -اي- -ا وأاق -ارب -ه -م ون -ؤؤك -د ت -ع -اط -ف -ن -ا

١٧٢٦٦

لعمامرة يسستقبل سسف Òليتوانيا

Óمارات ‡ث Óلرئيسس ا÷مهورية
خÓل اليوم الثا Êمن زيارته ل إ

الشسعبّ“ /يز اليوم الثا Êمن زيارة
السس- -ي- -د ال- -ف- -ري -ق ،ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع
الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
’م-ارات ال-ع-ربية اŸتحدة
الشس-ع-ب-ي إا ¤ا إ
‡ث Ó- -ل- -رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق -ائ -د
’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة ،وزير الدفاع
ا أ
ال- -وط -ن -ي◊ ،ضس -ور ف -ع -ال -ي -ات اŸع -رضس
الدو‹ للدفاع بأابو ظبي ،باسستقباله من
ق- -ب -ل مسس -ؤوول Úإام -ارات -ي ،Úفضس  Ó-ع -ن
زيارة بعضس أاجنحة البلدان اŸشساركة ‘
اŸعرضس.
‘ ال -ب -داي -ة اسس-ت-ق-ب-ل ال-ف-ري-ق م-ن صس-احب
السسمؤ الشسيخ ﬁمد بن راشسد آال مكتؤم ،نائب
رئيسس الدولة ،رئيسس ›لسس الؤزراء ،حاكم
دبي ،وزير الدفاع ،حيث أابلغه –يات فخامة
رئيسس ا÷مهؤرية السسيد عبد العزيز بؤتفليقة
وح -رصس -ه الشس -دي-د ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات
اŸتميزة القائمة ب Úا÷زائر واإلمارات ‘
ج -م -ي -ع اÛالت وال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ط-ؤي-ره-ا
وترقيتها خدمة Ÿسستقبل الشسعب Úوالبلدين.
اللقاء الثا Êجمع الفريق بصساحب السسمؤ
الشسيخ منصسؤر بن زايد آال نهيان نائب رئيسس
›لسس الؤزراء ،وزير شسؤؤون الرئاسسة ،والذي
تناول معه حالة مشساريع الشسراكة القائمة بÚ
البلدين ‘ ›ال الصسناعات العسسكرية ،حيث
أاك -د ال -ط -رف -ان اسس -ت -ع-داده-م-ا ل-ت-ؤسس-ي-ع ه-ذه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يشس -ارك وف -د ب -رŸا Êج -زائ -ري ،ال -ي-وم
وغ -دا ،ب -ال -ع -اصس -م -ة ا’ي -ران -ي -ة ط -ه-ران‘ ،
ف- -ع- -ال -ي -ات اŸؤو“ر ال -دو‹ السس -ادسس ل -دع -م
الشسعب الفلسسطيني الذي يحمل شسعار «معا
لدعم فلسسط ،»Úحسسب ما أافاد به أامسس بيان
’مة.
Ûلسس ا أ
أاوضسح ذات اŸصسدر أان هذه اŸشساركة تأاتي
ب- -دع- -ؤة م- -ن رئ- -يسس ›لسس الشس- -ؤرى اإلسسÓ- -م -ي
اإليرا Êإا ¤رئيسسي غرفتي الŸÈان ا÷زائري.
وسس - -ي - -ت - -ن- -اقشس اŸشس- -ارك- -ؤن ‘ ه- -ذا اŸؤؤ“ر

األسس-ال-يب واآلل-ي-ات اŸت-اح-ة ل-ل-دف-اع ع-ن ال-قضس-ية
الفلسسطينية العادلة وحق الشسعب الفلسسطيني ‘
ا◊رية والسسيادة والسستقÓل.
Óشسارة فإان الؤفد الŸÈا Êا÷زائري يتشسكل
ل إ
من زوب Òطؤافشسية ،نائب رئيسس ›لسس األمة،
رئ -يسس -ا ل -ل -ؤف -د ،ن -ؤر ال-دي-ن ب-ل-م-داح ،رئ-يسس ÷ن-ة
الشسؤؤون اÿارجية والتعاون وا÷الية ا÷زائرية ‘
اÿارج باÛلسس الشسعبي الؤطني وأاعضساء ›لسس
األم -ة ع-ب-د ال-ق-ادر شس-ن-ي-ن-ي ،غ-ازي ج-اب-ري وع-ل-ي
جرباع.

’شسغال
’رهاب ‘ صسدارة ا أ
مكافحة ا إ

الدورة الـ  ٣للحوار ا’سسÎاتيجي ا÷زائري اإ’يطا‹ اليوم
ت---ن---ع---ق---د ال--دورة ال--ث--ال--ث--ة ل--ل--ح--وار
’ي---ط---ا‹
ا’سسÎات----ي---ج---ي ا÷زائ---ري-ا إ
’م-ن-ي-ة
ح--ول ال--قضس--اي--ا « السس--ي--اسس-ي-ة وا أ
’ره---اب» ،ال---ي---وم وغ--دا،
وم---ك---اف---ح---ة ا إ
ب-ا÷زائ-ر ،حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان لوزارة
الشسؤوون اÿارجية أامسس.
اسس -ت -ن-ادا ا ¤ن-فسس ال-ب-ي-ان ف-إان ه-ذا الج-ت-م-اع
سسينعقد برئاسسة وزير الشسؤؤون اŸغاربية وال–اد
اإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل وكاتب الدولة اإليطا‹ للشسؤؤون اÿارجية

والتعاون الدو‹ فينشسنزو أاميندول.
وخÓل هذا اللقاء» سسيتبادل الؤفدان وجهات
النظر حؤل التعاون ‘ ›ال مكافحة التطرف
العنيف واإلرهاب واإلرهاب اإللكÎو ،Êإاضسافة إا¤
ال -قضس -اي -ا اإلق -ل -ي -م -ي -ة وال -دول -ي -ة ذات اله -ت -م -ام
اŸشسÎك خصس -ؤصس -ا ال -ت-ط-ؤرات األخÒة Ãن-ط-ق-ة
السساحل وليبيا وما‹ والصسحراء الغربية» ،حسسب
نفسس اŸصسدر.
ويذكر أان الدورة الثانية للحؤار السسÎاتيجي
عقدت يؤم  8يؤليؤ اŸاضسي بروما.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’عÓمي والسسياسسي
عرفانا Ãا قدمه ميلود شسر‘ للمشسهدين ا إ

ڤرين ..فقدنا صشديقا عزيزأ أأدى أŸسشؤووليات بإاخÓصص

ألششعب كّرمت ألرأحل قبل سشنتÃ Úناسشبة أليوم ألوطني للصشحافة

الصسحافة حرية ومسسؤوولية

’مة والقيادي ‘ التجمع الوطني
حالة من التأاثر البالغ بدت على وزير ا’تصسال حميد ڤرين ،إاثر فقدان عضسو ›لسس ا أ
الدÁقراطي ميلود شسر‘ ،الذي رحل عنا ‘ صسمت بعد صسراع مرير مع اŸرضس .ظهر هذا جليا للحضسور بالندوة التكوينية
للصسحافي ÚاŸنظمة من قبل الوزارة الوصسية Ÿرافقة أاهل مهنة اŸتاعب ‘ التسسلح با’حÎافية ‘ تقد Ëمعلومة مؤوسسسسة
’ثارة .
تسستند إا ¤نقاء الضسم ÒوأاخÓقيات الوظيفة بعيدا عن التهويل وا إ

أأم Úبلعمري

فنيدسس بن بلة
وقال حميد ڤرين بنÈة حزن وأسسى معيدأ ما
ذكره ‘ أفتتاح أ’جتماع أŸشسÎك ب ÚأŸنسسقÚ
أإ’ذأع -ي Úوأل -ت -ل -ف -زي -ون -ي Úوم -ه -ن -دسس-ي أ’تصس-ال
وتقنييه  « :فقدنا هذأ ألصسباح صسديقا عزيزأ ‡ثÓ
‘ ميلود شسر‘ ألذي عرفته صسحافيا رياضسيا ‘
أل - -ب - -دأي - -ة ق - -ب- -ل أل- -ت- -درج ‘ أŸه- -ام وأŸن- -اصسب
وأŸسس -ؤوول -ي -ات أدأه-ا Ãوضس-وع-ي-ة ع-ال-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة
وأسستقامة ‘ مهنة أإ’عÓم.
وذكر ألوزير بخصسال أŸرحوم ألذي بدأ حياته
أإ’ع Ó-م -ي -ة صس -ح -ف -ي -ا ‘ وك -ال -ة أأ’ن -ب -اء ب -ال-قسس-م
ألرياضسي قبل ألتحاقة بالتلفزة حيث ظل ‘ نفسس
ألتخصسصس  .وبعدها أندمج ‘ ألسسياسسة عقب توليه
منصسب نائب باÛلسس ألشسعبي ألوطني ‡ث Óعن
أأ’رندي ناطقه ألرسسمي حتى بلوغ منصسب عضسو
›لسس أأ’مة ‘ قائمة ألثلث ألرئاسسي بعد رئاسسة
سسلطة ضسبط ألسسمعي ألبصسري.
وشسّدد ڤرين خÓل ألندوة ألتكوينية ألتي نشسطها
ألÈوفيسسور مارك فرأنسسوأ بارنيي أıتصس ‘
أخÓقيات مهنة ألصسحافة
بجامعة أوتاوأ ألكندية على أهمية هذه ألدورأت
أل-ت-ي ت-ؤوط-ر ألصس-ح-ف-ي وت-زوده ب-أاب-ج-دي-ات ف-نيات
ألتحرير وقوأعد أŸهنة ألسسليمة أŸؤومنة لها من
أ’ن- -ح- -رأف دأع- -ي -ا إأ ¤أŸزي -د م -ن أل -ت -ق -دم دون
أل -ت -وق -ف ع -ن -د م-ا سس-ج-ل وأ’دع-اء ب-ب-ل-وغ أل-ه-دف
وألغاية.
وقال قرين دأعيا ألصسحافي Úإأ ¤تقييم ذأتي
Ÿسسارهم ونشساطهم وألتحرر من أ’عتقاد ألرأسسخ
ببلوغ أŸقصسد قائ« Óمن يتحكم ‘ روحه وأعصسابه
يتحكم ‘ ألعا.»⁄
م -ن ه -ن -ا ج-اءت أه-م-ي-ة رب-ط ح-ري-ة ألصس-ح-ف-ي
باŸسسؤوولية ألتي تفرضس عليه إأحدأث ألتوأزن ‘
هذه أŸسسأالة دون أ’نسسياق أŸفرط ‘ أ÷ري ورأء
أي شسيء وتدوين أي خ Èبدأعي أكتشساف أ◊قيقة
أŸطلقة وألسسبق ألصسحفي .وهي عجالة كثÒأ ما
تسس- -ق- -ط ألصس- -ح- -ف -ي ‘ ف -خ أل -ت -أاوي Ó-ت أÿاط -ئ
وألÎويج Ÿعلومات ’ أسساسس لها من ألصسحة تغالط
أل -رأي أل -ع -ام وت -ؤوسسسس ل -دع -اي -ة ج -ارف -ة وإأشس -اع-ة
هدأمة.

‘ هذأ أإ’طار تدرج ألدورأت ألتكوينية وتÈمج
م -ن -ذ  2014مسس -ج-ل-ة  40دورة أع -تÈه -ا أل -وزي -ر
ﬁط- -ات ه- -ام- -ة ‘ مسس- -ع- -ى ت- -زوي- -د ألصس- -ح -ف -ي
Ãع-ل-وم-ات ي-ح-ت-اج-ه-ا وت-طلعه بتجارب وتشسريعات
ق - -ان - -ون - -ي - -ة ي - -ح- -ت- -اج- -ه- -ا ‘ ب- -ل- -وغ أ’حÎأف- -ي- -ة
أŸنشس -ودة.وه -ي أحÎأف -ي -ة ت -ؤودي-ه-ا  400مؤوسسسسة
إأع Ó-م -ي -ة ب -ح -ري -ة ‘ أن -ت-ظ-ار أŸزي-د م-ن أل-روأج
خاصسة ‘ ظل دسسÎة ضسمان وصسول أإ’عÓمي إأ¤
مصسدر أ Èÿوعدم تركه وشسأانه يختلق أأ’شسياء
ويشسوه أ◊قائق ويعتدي على حياة ألناسس أÿاصسة
بادعاء حق أŸوأطن ‘ أŸعلومة.
أج-اب أل-وزي-ر ب-ع-ده-ا ع-ل-ى أسس-ئ-ل-ة ألصس-حافيÚ
لتنوير ألرأي ألعام Ãعلومات هو ‘ أمسس أ◊اجة
إأل -ي -ه -ا .وع -ن سس -ؤوأل ح -ول م -ا ت -ق-دمت ب-ه ج-ري-دة
أŸسساء من أقÎأح لتشسكيÓت حزبية بغية أ◊صسول
على إأشسهار مقابل تو‹ تغطية حملتها أ’نتخابية
أجاب ألوزير أنها سسابقة أو ¤وأنه يرفضسها لو
أسستشس Òفيها.
وقال ألوزير ‘ مثل هذه أ◊ا’ت نتسساءل قبل
أإ’قدأم على أي شسيء عن أ’نعكاسسات ثم نقرر،
وبهذه ألطريقة نتجنب أشسياء غﬁ Òبذة.
وذكر قرين أن مدير أŸسساء أقÎح هذأ على 19
حزبا لكن هناك من يريد توظيف أŸسسأالة ‘ غÒ
مقصسدها وهذأ ما حصسل ‘ ﬁيط معروف أحيانا
بهذه أŸمارسسة وألسسلوك  .وهذأ ما يحتم ألتأا‘ Ê
أتخاذ أي شسيء وألتفك ‘ Òما يأاتي به ألقرأر من
أنعكاسسات ونتائج.
وجدد ألوزير قائ Óألصسحافة ألعمومية ’ تطلب
عرضسا إأشسهاريا من أأ’حزأب.

الÈوفيسسور مارك فرانسسوا بارنيي:

ششروط أسشاسشية لتطوير أإلعÓم
..وأŸوأطن ألسشلطة ألسشادسشة
أع -ط -ى ألÈوف -يسس -ور م -ارك ف -رأنسس -وأ ب-ارن-ي-ي
أıتصس ‘ أخÓقيات مهنة ألصسحافة بجامعة
أوتاوأ (كندأ) صسورة دقيقة عن حرية ومسسؤوولية
ألصسحفي عارضسا Œربة طويلة أكتسسبها ‘ أŸيدأن
باحثا وﬁاضسرأ ‘ أإ’عÓم ألذي بلغ درجة من

أل - -ت- -ق- -دم أŸدهشس زأدت- -ه ح- -رك- -ي- -ة وأن- -ت- -ع- -اشس- -ا
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أŸت-ط-ورة أل-ت-ي كسس-رت أŸم-ن-وعات
وأ◊وأجز وقربت أŸسسافات.
وق -ال أÙاضس -ر ‘ أل -دورة أل -ت -ك -وي -ن -ي -ة أل -ت-ي
حضس -ره -ا صس -ح -اف -ي -ون وط -ل -ب -ة ب-اŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا
للصسحافة إأن هذأ أإ’عÓم قد عرف قفزة نوعية ’
تخطر على ألبال بÈوز موأقع أتصسال وشسبكات
توأصسل جعلت من أŸوأطن صسحفيا يدّون أأ’شسياء
ويقدم ألتحاليل وأآ’رأء بعيدأ عن أي سسلطة إأكرأه
وإأمÓ- -ءأت إأ ¤درج- -ة ب- -ات ي- -وصس- -ف ب- -السس- -ل- -ط- -ة
أÿامسسة.
لكن إأ ¤أي مدى Áكن أعتبار هذأ أŸوأطن
أŸتسسلل إأ ¤أإ’عÓم صسحفيا يتقن قوأعد أŸهنة
ويحÎم أخÓقياتها وميثاقها ؟ هذأ ما توقف عند
ألÈوفيسسور قائ Óإأن تقبل أي معلومة وأسستهÓكها
بتلقائية وكأانها أ◊قيقة أŸطلقة مسسؤوولية وأقعة
على أŸتلقي ألذي يفرضس عليه ألتحري وألتمعن
‘ ما يعرضس عليه.
على هذأ أأ’سساسس كان هناك إأ◊اح على أهل
أ’ختصساصس بوجوب ألتحلي بروح أŸسسؤوولية ‘
تقد ËأŸعلومات وعدم إأطÓق ألعنان للقلم أو
Óتيان بأاي شسيء وفرضسه على أŸتلقى
ألكامÒأ ل إ
كأانها حقيقة مطلقة ’ ينتابها ألشسك.
ورب -ط أ◊ري -ة ب -اŸسس -ؤوول -ي -ة ه -و أŸم-ر أآ’م-ن
إ’عÓم موضسوعي يحتكم لقوأعد أŸهنة و’ يسسمح
بفجوأت إأ ¤أبعد مدىÁ .نح صساحبه مصسدأقية
وصس- -دق- -ا وي- -زي- -ده ث- -ق- -ة ‘ ع Ó-ق -ات -ه م -ع أآ’خ -ر
وأحÎأمه.
وسسرد ألÈوفيسسور جملة من ألقوأعد قال إأن
درأسسات علمية إأعÓمية توصسلت إأليها وتوأفقت
حولها تفرضس إأقامة ألتوأزن ‘ أŸهنة ألصسحفية
ب-إالصس-اق-ه-ا إأج-ب-اري-ا أ◊ري-ة ب-اŸسس-ؤوول-ية دون ترك
إأحدأها تتغلب على أأ’خرى.
لكن أإ’شسكالية ألتي تبقى مطروحة كيف Áكن
ل -لصس -ح -ف -ي أŸشس -ح -ون ب -ال -ع -وأط-ف وأأ’ح-اسس-يسس
وألسساعي دوما إأ ¤ألتميز بسسرد معلومات خاصسة به
وأ’نفرأد بتسسريب أخبار يبحث من خÓلها عن
ألتأالق وألنجاح أ’حتكام إأ ¤أŸسسؤوولية وأعتبارها
وأجبا ’ بد منه ‘ تأادية أŸهمة بحرية وطÓقة.
ه-ذه أإ’شس-ك-ال-ي-ة ه-ي أل-ت-ي ت-ب-ق-ي أل-ن-ق-اشس مفتوحا
وتؤوجل أإ’جابة إأ ¤إأشسعار آأخر.

ف- -ق- -دت أأ’سس- -رة أإ’ع Ó-م -ي -ة وأل -ط -ب -ق -ة
ألسسياسسية على حد سسوأء شسخصسية جمعت
ب Úألعمل ألصسحفي وألنشساط ألسسياسسي وهو
أإ’عÓ- -م- -ي و أل- -ق- -ي -ادي ‘ ح -زب أ’رن -دي
أŸرحوم ميلود شسر‘ ألذي وأفته أŸنية،
أمسس ،ع- -ن ع- -م- -ر ن- -اه -ز ألـ  64سس-ن-ة بأاحد
مسس -تشس -ف -ي -ات أأ’م -رأضس ألصس -دري -ة Ãدي-ن-ة
وهرأن.
جريدة ألشسعب و قبل سسنت Úمن أليوم
كانت قد كرمت ألفقيد ميلود شسر‘  -رحمه
أللهÃ -ناسسبة ندوة نقاشس أحتضسنها منتدى
أ÷ري - -دة ب - -ع - -ن- -وأن «أإ’عÓ- -م و أل- -ط- -ب- -ق- -ة
ألسسياسسية» يوم  19أكتوبر  2015وذلك إأحياء
ل -ل -ي -وم أل -وط -ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة أŸصس-ادف لـ 23
أكتوبر من كل سسنة وكان أŸرحوم ’ يزأل
ح-ي-ن-ه-ا ع-ل-ى رأسس سس-ل-ط-ة ألضس-ب-ط ألسس-معي

رجل منضشبط
ألصسفة أŸهنية ألتي –لى بها دأئما وأبدأ أŸرحوم ميلود شسر‘ هي أإ’نضسباط ‘ أدأء
أŸهمة أŸكلف بها ’ ،يؤومن باإ’رŒالية أو قول أي شسيء إأنطÓقا من إأدرأكه ألعميق بأان
ألكلمة مسسؤوولية و’بد من أختيار بدقة سسياقها ود’’تها.
هذه ألقناعة ألذأتية ‘ ألعمل ألتي أختارها لنفسسه  ⁄تكن ﬁل إأعجاب خاصسة لدى
أإ’عÓمي Úألذين يطالبون بالتصسريح أو أإ’نطباع ألفوري دون إأنتظار ..غ Òأنه “سسك بهذه
أŸسسلكية ‘ ألتوأصسل مع أآ’خرين ..لتفادي كل ما من شسأانه ألتشسويشس على ما ينجزه سسوأه
Óرندي أو ‘ سسلطة ألضسبط.
عندما كان رئيسس ألكتلة ألŸÈانية ل أ
وهذه ألروح أŸكتسسبة ‘ كيفية رؤوية أأ’شسياء أكسسبته ألكث Òمن أإ’حÎأم وألتقدير ،لدى كل
ألذين يتعاملون معه عندما تأاكدوأ بأان هذأ ألرجل بقي وفيا لهذأ أÿيار حتى أأ’حاديث ألتي
أجرأها أو ألكلمات ألتي ألقاها أمام ألŸÈان عند أختتام ألدورأت ألفصسلية كانت موزونة إأ¤
درجة ألدقة ..و’ يريد أÿوضس ‘ مسسائل سسياسسية أو جانبية ’ طائل من ورأئها –سسب عليه،
هكذأ كانت مسسÒة شسر‘ أŸهنية.
ويشسهد له بأانه ‘ فÎة وجيزة أسستطاع أن يفرضس سسلطة ألضسبط ألسسمعي ـ ألبصسري كآالية ‘
أŸشسهد أإ’عÓمي من خÓل ألتوأصسل أليومي مع أصسحاب ألقنوأت عن طريق إأخطارهم بكل
ألتجاوزأت أ◊اصسلة إأ’ أن هذأ ألعمل  ⁄يسستكمل ليسستدعى Ÿهام أخرى.
وألتجربة ألتي يحملها ألفقيد ثرية جدأ ‘ قطاع أإ’عÓم سسمحت له بأان يسس Òبكفاءة مهنية
عالية أ÷انب ألسسمعي ـ ألبصسري عندما تو ¤مسسؤوولية سسلطة ألضسبط.
وبالرغم من ذلك فقد تدرج ‘ أŸسسؤوولية إأ ¤غاية ألعضسوية ‘ ›لسس أأ’مة نظرأ
للخدمات ألتي قدما كمهني ومناضسل وبرŸا Êوتعلقه ألشسديد بالعمل ألذي كان يؤوديه ضسمن
هذه أŸسسارأت ألـ ،3من أجل أ÷زأئر.
وهذه أŸناقب وأÿصسال أŸهنية وأأ’خÓقية جعلته دأئما ﬁل ثقة سسوأء لدى قيادة
أأ’رندي ألتي تعتÈه من أعمدة أ◊زب ،أو من لدن ألسسلطات ألعمومية ‘ أإ’سستفادة من
أÈÿة ألتي بحوزته وألتي  ⁄يبخل ‘ يوم من أأ’يام من وضسعها لكل من طلبها منه أو أرأد
أ’سستفادة منها.
هكذأ كانت شسخصسية ألرأحل شسر‘ إأنسسان يعرف جيدأ مقامه وحدوده ’ يتبخ Îعلى
أحد ..بل له عÓقات طيبة مع ﬁيطه ومسسؤووليه رحم ألله ألفقيد وأسسكنه فسسيح جنانه.

تدّرج ‘ مهام وأادى اŸسسؤووليات بإاخÓصس

بن صشالح ،ولد خليفة وبن حمادي يششيدون بخصشال ألفقيد
الشس-عب /ك-ان ل-رح-ي-ل م-ي-لود
’م- - - -ة
شس - - - -ر‘ عضس - - - -و ›لسس ا أ
ورئ-يسس سس-ل-ط-ة ضس-بط السسمعي
’ث -ر ال -ب-ال-غ
ال -بصس -ري سس -اب -ق -ا ا أ
وسس- -ط السس- -ي -اسس -ي ÚواŸث -ق -فÚ
م - -ن - -وه Úب - -خصس- -ال ال- -ف- -ق- -ي- -د
واسس- -ت- -ق- -ام- -ت- -ه ط- -ي -ل -ة مسس -اره
اŸهني.
‘ هذأ أإ’طار قال عبد ألقادر
بن صسالح رئيسس ›لسس أأ’مة معزيا
ع -ائ -ل -ة أل -ف-ق-ي-د  »:إأن رح-ي-ل أ◊اج
م -ي -ل -ود شس -ر‘ Áث -ل خسس -ارة ك-بÒة
وﬁن -ة أل -ي -م -ة ف-ق-د ف-ق-دن-ا زم-يÓ-

ع -زي -زأ ع -رف-ن-اه ﬁاط-ا ب-ال-ت-ق-دي-ر
وأ’حÎأم Ÿا أب - - -ان م - - -ن م- - -زأي- - -ا
وخصس -ال أل-رج-ال أل-ذي-ن ت-ت-ق-دم-ه-م
مكارم أأ’خÓق ويسسرى خلقهم ذكر
طيب حسسن منذ أن كان صسحفيا ‘
ألتلفزيون أ÷زأئري ..ثم هو يتدرج
‘ أŸهام وأŸناصسب وأŸسسؤووليات
ألرفيعة ألتي تو’ها ‘ كل أŸوأقع
فأادأها بإاخÓصس للوطن».
من جهته ع Èدﬁ.مد ألعربي
ولد خليفة رئيسس أÛلسس ألشسعبي
ألوطني عن تأاثره لفقد ميلود شسر‘
قائ Óإأنه تلقى نبأا وفاة أŸغفور له

ببالغ أ◊زن وأأ’سسى وبقلب خاشسع
بقضساء ألله وقدره.
وتقدم ولد خليفة ‘ رسسالة تعزية
إأ ¤عائلة ألفقيد باسسمه ونيابة عن
ألنوأب بأاخلصس ألتعازي وأŸوأسساة.
وق- -ال زأوي ب- -ن ح -م -ادي رئ -يسس
سسلطة ضسبط ألسسمعي ألبصسري إأنه
تأاثر بفقدأن ميلود شسر‘ .وعزى بن
حمادي باسسمه وباسسم أعضساء سسلطة
ألضسبط عائلة ألفقيد ‘ مصسابهم
أ÷لل .
وكان وزير أ’تصسال ،حميد قرين،
ق- -د ت- -رح -م ،خ Ó-ل إأشس -رأف -ه ع -ل -ى

ألبصسري.
أ÷دير بالذكر أن تلك أ’لتفاتة ألتي ”
خ Ó-ل -ه -ا ت-ك-ر ËأŸرح-وم م-ي-ل-ود شس-ر‘ إأ¤
جانب ثلة من ألوجوه أإ’عÓمية أ÷زأئرية
أأ’خرى  -أحتفا’ باليوم ألوطني للصسحافة-
تركت أنطباعا طيبا لدى أŸرحوم ألذي ⁄
يخف عميق تأاثره وأمتنانه وهو يسستلم شسهادة
ألتكر Ëمن مديرة جريدة ألشسعب ألسسيدة
أمينة دباشس.
‘ أأ’خ ’ Òيسسعنا إأ’ أن نÎحم على
ف -ق -ي -د أأ’سس -رت Úأإ’ع Ó-م -ي -ة وألسس -ي -اسس -ي -ة
أأ’سستاذ ميلود شسر‘ رحمه ألله ولّقاه نضسرة
و سسرورأ ،و يشسهد له كل من عرفوه ـ رحمه
ألله ـ بالتوأضسع وحسسن خلقه وحبه لوطنه ،إأنا
ل- -ل- -ه وإأن -ا إأل -ي -ه رأج -ع -ون وخ -الصس ع -ب -ارأت
ألتعازي و أŸوأسساة إأ ¤عائلة أŸرحوم و
نسسأال ألله تعا ¤أن يبدلهم بجلل مصسابهم
صسÈأ وأحتسسابا.

أف- -ت- -ت -اح أ’ج -ت -م -اع أŸشسÎك بÚ
أŸنسسق Úأإ’ذأعي ÚوألتلفزيونيÚ
وم- -ه- -ن- -دسس- -ي أ’تصس- -ال ومشس -غ -ل -ي
أÙط -ات أأ’رضس -ي -ة ،أŸن -ع -ق-د ‘
إأطار أإ’جتماعات ألسسنوية ’–اد
إأذأع- -ات أل -دول أل -ع -رب -ي -ة وأŸرك -ز
أل -ع -رب-ي ل-ت-ب-ادل أأ’خ-ب-ار وألÈأم-ج،
ع -ل -ى روح أل -ف -ق -ي -د م -ي -ل-ود شس-ر‘،
مشسيدأ بخصسال ألرأحل وباحÎأفيته
‘ مهنة أإ’عÓم.
م-ع أل-ع-ل-م ج-ن-ازة أل-ف-ق-ي-د ُت-شسّ-يع،
أليوم ألثÓثاءÃ،قÈة ع Úألبيضساء
بوهرأن.

جمال أأوكيلي

سشÒة ذأتية
ولد ‘  17أاوت  1952ببنيان و’ية معسسكر.
^اŸشسوار اŸهني :
 صسحفي بالتلفزيون ا÷زائري. رئيسس سسلطة ضسبط السسمعي البصسري (.)2016 - 2014^ اŸسسار السسياسسي :
 عضسو مؤوسسسس للتجمع الوطني الدÁقراطي. ناطق رسسمي باسسم التجمع الوطني الدÁقراطي. ن- -ائب ب- -اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ،ورئ -يسس ال -ك -ت -ل -ةالŸÈانية للتجمع الوطني الدÁقراطي.
’مة.
 منذ جانفي  2016عضسو Ãجلسس ا أ’داب.
 الفقيد حاصسل على شسهادة ليسسانسس ‘ ا◊قوق وا آ -وهو متزوج وأاب لـ  05أاو’د.
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Áثل الوجه اإلعÓمي ميلود شسر‘ ‰وذجا
مثاليا للصسحفي اÎÙف الذي ينطلق من
اÙل -ي -ة إا ¤ال -وط -ن -ي -ة ،ح -يث ك-انت ب-داي-ت-ه
الصسحفية من إاذاعة وهران ا÷هوية وصسحيفة
ا÷مهورية التي تصسدر ‘ غرب البÓد .
قدم هذا الصسحفي من معسسكر لتسستقر به
اŸه -ن -ة ‘ وه -ران ،ح -يث ي -ع -رف -ه ا÷م -ه -ور
الرياضسي بتعليقاته اإلذاعية والتلفزيونية على
م -ب -اري -ات ك -رة ال-ق-دم ،ل-ي-ن-ت-ه-ي ب-ه األم-ر إا¤
ا÷زائر العاصسمة ،حيث اختطفته السسياسسة
من الصسحافة ليتحول إا ¤لعب سسياسسي من
الدرجة األو. ¤
عندما فتحت أاذ Êعلى اإلذاعة وفتحت
عيني على التلفزيون ،عرفت ميلود شسر‘.
ف Óشسك أان عمره اŸهني أاك Ìمن عمري
ال -زم -ن -ي ،ف -ه -ل ك -ان ي -خ -ط-ر ب-ال-ب-ال أان ه-ذا
اŸسس- -ت- -م -ع أاو اŸشس -اه -د ي -ت -ح -ول إا ¤زم -ي -ل
وصسديق إا ¤هذا الصسحفي الÓمع.
حدث أان زار ‘ Êمكتبي ميلود شسر‘ حÚ
كنت رئيسس –رير صسحيفة األخبار ،وهو نائب
‘ الŸÈان الذي ل يبعد عن مقر الصسحيفة
سسوى بعضس اÿطوات .وكانت زيارته شسرفا ‹
طبعا– ،دثنا ‘ السسياسسة لكنني  ⁄أاعد أاذكر
شسيئا ‡ا –دثنا ‘ السسياسسة سسوى أانني قلت
له  :لقد أاغلقتم اللعبة السسياسسية بإاحكام .أاذكر
ف -ق -ط أان ›م -وع-ة م-ن ال-زمÓ-ء الصس-ح-ف-يÚ
الشسباب كانوا يسستعدون لتأاسسيسس نقابة خاصسة
ب -الصس -ح -ف -ي Úت -ه -ت-م بشس-ؤوون-ه-م الج-ت-م-اع-ي-ة
واŸهنية ،وقال ‹ يجب أان نسساعدهم وعلى
الرغم من أان الصسحفيŒ Úمع بينهم اŸهنة
ولشسيء غÒها إال أانني قد اختلفت مع زميلي
الصسحفي السسابق ،حيث كان من اŸفروضس أان
Óسسف  ⁄نتفق
نختلف ‘ السسياسسة ولكننا ل أ
ع- -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م الصس -ح -اف -ة .شس -اءت الصس -دف
ا›ÈŸة ،أان ال -ت -ق-ي م-رة ث-ان-ي-ة م-ع ال-زم-ي-ل
الصسحفي ميلود شسر‘ على اŸباشسر ‘ حصسة
قناعات اإلذاعية التي يقدمها للقناة األو¤
الزميل عادل دايخة عند منتصسف النهار كل
يوم خميسس ،حيث كان يسستضسيفني من أاسسبوع
إا ¤آاخر ألشساركه ‘ تنشسيط ا◊صسة وطرح
األسسئلة على الضسيوف.
ع- -ن- -دم- -ا ب- -دأات ا◊صس- -ة اإلذاع- -ي- -ة ع -ل -ى
اŸباشسر ،قدم ميلود شسر‘ باعتباره الناطق
ال-رسس-م-ي ب-اسس-م ال-ت-ج-م-ع الدÁقراطي عرضسا
إاعÓميا عن مواقف ا◊زب منذ النتخابات
الرئاسسية .وح Úانتهى من عرضسه قلنا له إانك
قد قلت كل شسيء وتكون قد أاجبت عن األسسئلة
التي كنا نود أان نطرحها للنقاشس .وهذا ما
يؤوكد أان الصسحفي ميلود شسر‘ سسياسسي ذكي
جدا وما يزال وفيا Ÿهنته الصسحفية حيث
يسستطيع أان يعرف األسسئلة التي من اŸنتظر
أان يطرحها الصسحفيون ،وكيف ل يعرف ذلك
وه- -و ح Úط- -رق أاب- -واب الصس- -ح -اف -ة بصس -وت -ه
وصس- -ورت- -ه وق -ل -م -ه ك -ن -ا  ⁄ن -ول -د !.ك -ان ه -ذا
الصسحفي بصسوته وصسورته ـ الÓحق ـ يناديني
خÓل ا◊صسة اإلذاعية بالزميل وكأا Êبه يحن
إا ¤مهنته الصسحفية ،ولكنني لسست أادري Ÿاذا
ب- -ق -يت أان -ا أان -ادي -ه ب -ع -ب -ارة األخ ! .رÃا ه -ذه
ال-ع-ب-ارة يسس-ت-ع-م-ل-ه-ا رج-ال السس-ي-اسس-ة أاك Ìم-ن
غÒهم ،فهل تراها ميو‹ السسياسسية تكون قد
فضسحتني !.قال األخ ميلود شسر‘ ‘ بداية
ع-رضس-ه الصس-ح-ف-ي أان ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وطني
الدÁقراطي  ⁄يأات من أاجل أان يأاخذ مكان

حزب آاخر ،والذين ينتقدونه اليوم ينسسون أانه
هو الذي قد أانقذهم من اŸوت السسياسسي !.
كان الصسراع السسياسسي شسديدا ب Úجبهة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن- -ي وال- -ت- -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال - -دÁق - -راط - -ي ‘ ال - -ظ- -اه- -ر ،وق- -د –ولت
الصسفحات األو ¤للجرائد الوطنية إا ¤ميدان
ح -رب ل -ه -ذه اÓŸسس -ن-ات ا◊زب-ي-ة .وق-د ك-ان
ميلود شسر‘ أاحد هذه األلسسنة التي تصسدت
للرد على مÓسسنات األم Úالعام للجبهة عبد
العزيز بلخادم ،على الرغم أان ا◊زبÁ ÚثÓن
ضس -ل -ع ‘ Úم -ث -لث ال -ت -ح -ال-ف ال-رئ-اسس-ي وه-و
التحالف الذي أاصسبح يشسبه مثلث برمودا ‘
بحر السسياسسة.اسستوحيت سسؤوا‹ من العرضس
الصسحفي الذي قدمه األخ ميلود ،وقلت له من
ه -ي ه -ذه ال -ق-وى السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ك-ان ح-زب
التجمع الذي  ⁄يأات ليأاخذ مكان حزب آاخر
قد أانقذها من اŸوت السسياسسي وقد نسسيت
منه هذا ؟.قبل أان يجيب الصسحفي السسابق
زميله الÓحق ،قال إانني أاعÎف أان الزميل
إابراهيم صسحفي Îﬁف وكاتب متميز ،ولكن
م -ن اŸف -روضس أان -ن -ا ح -ي -ن -م -ا ن-ك-ون ‘ م-نÈ
إاعÓ-م-ي ي-جب ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ت-خ-ل-ى ع-ن ق-ب-ع-تنا
النضسالية !.ابتسسم الزميل ‘ وجه أاخيه ،فهمت
صساحبي و ⁄أاعلق على األمر شسيئا ،حتى ل
ت -ن -ح -رف ا◊صس -ة اإلذاع -ي -ة وي-أاخ-ذ ال-ن-ق-اشس
السس- -ي -اسس -ي واإلع Ó-م -ي غ› Òراه.ع -ن -دم -ا
انتهت حصسة قناعات اإلذاعية ونحن نسس‘ Ò
رواق اإلذاعة ،قال لنا رئيسس التحرير أاشسكركم
على النقاشس اŸتميز وهو يسستفسسر الزميل
ميلود شسر‘ ماذا كنت تعني بقولك  :يجب أان
ت -ت -خ -ل -ى ع -ن ق -ب -ع -ت -ن -ا ال -نضس -ال-ي-ة ،اب-تسس-مت
وضسحكت ثم سسارعت إا ¤ا÷واب ‘ مكان
ضسيفنا ،وقلت للزميل رابح حليسس  :إانه قد
كان يعنيني فابتسسم ميلود طوي Óونحن ‰شسي
قال  :إانني أاعرف أان إابراهيم جبهوي وسسارع
إا ¤تقبيلي على جبهتي .ولسست أادري إان كان
هذا البن الضسال يحن إا ¤حزبه األول الذي
سسبقني إاليه مثلما سسبقني إا ¤الصسحافة .
شساءت الصسدفة مرة ثانية أان التقي الزميل
ميلود شسر‘ ‘ إاذاعة وهران الباهية وكأاننا ⁄
ن -خ -ل -ق إال ل -لصس -ح -اف -ة ،وع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان
السس -ي -اسس -ة ت -ك -ون ق -د ف -رقت ب -ي-ن-ن-ا ،ه-ا ه-ي
الصس -ح -اف -ة Œم -ع -ن -ا وك -أان السس -ي -اسس -ة ح -ال -ة
اسستثنائية والقاعدة األسساسسية هي الصسحافة،
وهل هناك غ Òمهنة البحث عن اŸتاعب
Œمع ب Úالصسحفي Úالعامل ÚأاواŸتقاعدين

أاو الذين أاخذوا تقاعدهم قبل األوان !.
مهما تكن تختلف مع رجل من هذا الطراز
ال -رف -ي -ع ،ول -و ك -ان اخ -ت Ó-فك م -ع-ه اخ-تÓ-ف-ا
سس -ي -اسس-ي-ا ج-ذري-ا ،ف-إان-ه يسس-ت-ط-ي-ع أان ي-ف-رضس
عليك احÎامه ،ليسس ألنه زميل ‘ الصسحافة،
ولكنه إانسسان طيب السسريرة ومن طينة طيبة
.إان ال -رج -ل م -ث -ل -م -ا ك -ان Áارسس الصس -ح -اف-ة
Ãهنية واحÎافية قد أاصسبح Áارسس السسياسسة
Ãهنية واحÎافية أايضسا ،وإاذا قيل إان رجال
الصسحافة يتعاطون السسياسسة أاك Ìمن رجالها،
ف- -ك- -ي- -ف ي- -ك- -ون األم -ر إاذا م -ا –ول ال -رج -ل
اإلعÓمي إا ¤رجل سسياسسي .وعلى ما يبدو
فإان السسياسسة قد خلقت للصسحفي Úوكذلك
الصسحافة قد خلقت للسسياسسي. Úهل Áكننا
أان نقول إان السسياسسي رجل إاعÓم فاشسل ،وهل
Áك -ن -ن -ا أايضس -ا أان ن -ق -ول إان الصس -ح -ف -ي رج-ل
سسياسسي فاشسل ،ولكن الصسحفي ميلود شسر‘
قد خلق السستثناء حيث ‚ح ‘ اإلعÓم و‘
السسياسسة معا .بالطبع ليسست Œربته السسياسسية
ولكنها احÎافيتة اإلعÓمية هي التي جعلت
ح -زب ال -ت -ج -م -ع يسس -ن-د إال-ي-ه م-نصسب ال-ن-اط-ق
الرسسمي ‘ الوقت الذي Œد فيه كثÒا من
األح -زاب تسس -ن -د م -نصسب ال -ن -اط -ق ال -رسس -م-ي
باسسمها إا ¤من ل عÓقة لهم باإلعÓم بل ل
عÓقة لهم بالسسياسسة.

’ أاذهب بعيدا..
أاع - - -ود إا ¤الصس- - -ح- - -اف- - -ة اÙل- - -ي- - -ة وإا¤
اŸراسس- -ل Úالصس- -ح- -ف- -ي Úأاو إا ¤الصس- -ح -ف -يÚ
اÙل -ي ،Úف -الصس -ح -ف -ي م -ي -ل -ود شس-ر‘ ال-ذي
انطلق من معسسكر وتوقف ‘ وهران ليصسل
إا ¤ا÷زائر العاصسمة حيث تصسنع األحداث
الوطنية الكبÒة ،قد أاصسبح ‘ النهاية هو الذي
يصسنع ا◊دث الوطني بعدما كان ينقل ا◊دث
اÙلي .وهل هناك أاك Èمن هذا الشسرف
بعدما كان الصسحفي يجري وراء ا Èÿوكأانه
قد خلق للحدث قد أاصسبح هو الذي يخلق
ا◊دث .
إان هذا الرجل الذي كان ›رد صسحفي
بسسيط بإاذاعة الباهية ‘ وهران و‘ صسحيفة
ا÷مهورية ،قد أاصسبحت إاذاعته أاوبيته مثلما
قال ‹ ،قد أاصسبحت تفتتح نشسراتها اإلخبارية
بنشساطاته السسياسسية ،وكأان اŸيكروفون الذي
كان ينقل به ا◊دث ح Úكان ‘ اإلذاعة ،هو
نفسسه اŸيكروفون الذي أاصسبح من خلََفه فيه
ي -ن -ق -ل ب -ه ا◊دث ال -ذي أاصس -ب -ح اب -ن اإلذاع-ة
يصسنعه.
قد يقال إان اإلذاعة اÙلية قد تنحاز إا¤
ابنها البار ،ولكن قبل ذلك يجب أان نعÎف أان
بقية األحزاب ل يحسسن ناطقوها الرسسميون
ا◊ديث باسسمها ‘ ﬂتلف اŸناسسبات .بل
ماذا يقال عن بقية وسسائل اإلعÓم الوطنية
األخ- -رى ‘ ال- -ع- -اصس- -م -ة م -ن إاذاع -ة وت -ل -ف -زة
وصسحف مكتوبة ،إاذا كان هذا الرجل يعرف
جيدا كيف يطل منها ع Èنوافذها بعد ما
سسبق له أان دخلها من أابوابها الواسسعة.
لشسك أان الصس - -ح - -ف - -ي Úيشس - -ع- -رون أان- -ه- -م
يتحدثون إا ¤زميلهم مثلما يشسعر هو نفسسه أانه
يتحدث إا ¤زمÓئه الصسحفي ،Úولعل هذا هو
سسر النجاح السسياسسي واإلعÓمي ‘ الوقت
نفسسه .وعلى الرغم من أان زميلهم قد –ول
إا ¤رجل سسياسسي ،فهو يجلسس مع الصسحفيÚ
أاك‡ Ìا يجلسس مع السسياسسي ،Úول شسك أان
زمÓ- -ءه ‘ الصس- -ح- -اف- -ة أاك Ìم -ن زم Ó-ئ -ه ‘
السسياسسة.

” ا’تفاق عليه ‘ اللجنة اıتلطة ا÷زائرية ـ الفرنسشية

مششروع قانون تبادل الششباب النششط Úأامام ا÷معية العامة الفرنسشية
ي---ت---واج---د مشش---روع ق---ان---ون ا’ت---ف--اق
ا÷زائ--ري ال--ف--رنسش--ي اŸت--ع--ل--ق ب--ت--ب--ادل
الشش---ب--اب ال--نشش--ط Úق--ي--د ال--دراسش--ة م--ن
ط-------رف ÷ن------ة الشش------ؤوون اÿارج------ي------ة
ل--ل--ج--م--ع--ي--ة ال--وط--ن-ي-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ب-ع-د
اŸصشادقة عليه يوم اÿميسس اŸاضشي من
ق---ب---ل ›لسس الشش---ي---وخ حسشب م---ا ع--ل--م،
أامسس ،لدى مصشدر برŸا.Ê
لمر باتفاق ” توقيعه يوم  26أاكتوبر
يتعلق ا أ
 2015ب--ب--اريسس م--ن ط--رف ال-وزي-ر ال-ف-رنسس-ي
ل--لشس-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-دول-ي-ة آان-ذاك
ل--وران ف--اب--ي--وسس ووزي--ر ال-دول-ة وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ‘
إاطار أاشسغال الدورة الثالثة للجنة اıتلطة
الفرنسسية ا÷زائرية.
و ي--رم--ي ه--ذا الت--ف-اق ال-ذي صس-ادق ع-ل-ي-ه
›لسس الوزراء الفرنسسي يوم  26أاكتوبر 2016
والذي تسسلمت وأاج نسسخة منه إا« ¤تشسجيع
ت----ب---ادل الشس---ب---اب ال---ف---رنسس---ي Úوا÷زائ---ريÚ
النشسط.»Ú
وبالنسسبة للطرف الفرنسسي من شسأان التفاق
الذي يتضسمن ثما Êبنود بعث عملية «وضسع

شس----ب----اب م----ت----ط----وع Úدول---ي Úنشس---ط– Úت
ال---تصس---رف ضس---م---ن م---ؤوسسسس---ات---ن--ا اŸسس--ت--ق--رة
با÷زائر».
ويخصس التفاق فئة الشسباب (من  18إا35 ¤
سسنة) الذين يلجون ا◊ياة العملية أاو لديهم
لخرى
Œربة مهنية ويتوجهون إا ¤الدولة ا أ
قصسد «تعزيز معارفهم ‘ لغات وثقافة البلد
اŸعني لتحسس Úمشسوارهم بفضسل Œربة مهنية
لم-ر
مÓ--ئ--م-ة ل-وضس-ع-ي-ة ال-تشس-غ-ي-ل» .وي-ت-ع-ل-ق ا أ
ب---الشس---ب---اب اŸوظ---ف ÚواŸأاج--وري--ن «بصس--ف--ة
مؤوقتة» من طرف مؤوسسسسة مسستقرة ‘ البلد
اŸضس-ي-ف ب-ال-ت-ع-اون م-ع مسس-ت-خ-دم م-ن ب-لدهم
وشس--ب--اب ي--ق--وم--ون Ãه-م-ة م-ق-اب-ل ت-ل-ق-ي أاج-ر
وÃهمة إاضسافية لدى ‡ثل ‘ Úالبلد اŸضسيف
أاو مؤوسسسسات ‘ أاحد البلدين.
ولغرضس القبول يتوجب على شسباب البلدين
ح---ي---ازة شس--ه--ادة ت--خصس ال--ت--ك--وي--ن الضس--روري
للوظيفة اŸعروضسة والتمتع بخÈة مهنية ‘
ميدان النشساط.
وق--د Áك--ن “دي--د م--دة ال--ت--وظ--ي--ف ال--ت-ي
تÎاوح ما ب 6 Úو  12شسهرا إا ¤فÎة ل تتعدى
 24شسهرا ويلتزم اŸسستفيدون قبل مغادرتهم
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تششيّع جنازته اليوم ÃقÈة ع Úالبيضشاء:

مع ميلود ششر‘ !!!...
بقلم  :إابرهيم قارعلي

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

العدد

ب--ل--ده--م ب--ع--دم شس--غ--ل وظ--ي--ف--ة أاخ--رى وب-ع-دم
م--واصس--ل--ة إاق--ام--ت--ه--م ‘ ال-ب-ل-د اŸضس-ي-ف ف-ور
انقضساء الفÎة اŸسسموحة.
ويحدد نصس مشسروع القانون ا◊صسة السسنوية
للمسستفيدين من التفاق ب  200سسنويا و‘ حال
عدم بلوغ هذا العدد خÓل سسنة ‘ أاحد البلدين ل
Áكن تقليصسه أاو Œديده ‘ السسنة اŸوالية من
طرف البلد الثا.Ê
ويتوجب على البلدين العمل Ãبدأا اŸسساواة
لجر وتطبيق القوان ÚاŸتعلقة بظروف
‘اأ
العمل.
وفيما يتعلق بالضسمان الجتماعي يخضسع
اŸسستفيدون من التفاق إا ¤التفاقية العامة
الفرنسسية ا÷زائرية حول الضسمان الجتماعي
والتفاقية ا÷بائية الفرنسسية ا÷زائرية ل 17
أاكتوبر .1999
وŒت-م-ع ال-ل-ج-ن-ة اŸك-ل-ف-ة Ãت-اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ
الت--ف--اق--ي--ة اŸك--ون--ة م--ن ‡ث-ل Úع-ن إادارات
البلدين مرة واحدة ‘ السسنة حسسب القتضساء،
وسس-ت-ك-ل-ف ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة Ãت-اب-ع-ة نتائج تطبيق
الت--ف--اق وم--راق--ب--ة ت-دف-ق اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه
وصسياغة مقÎحات من أاجل –سس Úالنتائج.
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مثقفون وإاعÓميون بوهران متأاثرون لوفاة ميلود ششر‘
تشس ّ-ي -ع ج -ن -ازة ال -راح-ل ،عضس-و ›لسس األم-ة
وال - -ق - -ي - -ادي ‘ ح - -زب ال - -ت - -ج - -م - -ع ال- -وط- -ن- -ي
الدÁقراطي ،ميلود شسر‘ ،اليوم الثÓثاء 21
فÈاير Ã ،2017دينة وهران بعد صسÓة الظهر،
وشساءت األقدار أان تتزامن ا÷نازة مع تاريخ
نشسأاة ا◊زب ‘  21فÈاير  ،1997وهو اليوم
الذي خيم فيه ا◊زن على قلوب اإلعÓميÚ
والسسياسسي ÚواŸثقف Úوكل من عرف اŸرحوم
شسر‘ الذي سسجل اسسمه بأاحرف من ذهب ‘
ت- -اري- -خ ا÷زائ- -ر اŸع- -اصس- -ر وت -رك بصس -م -ة ل -ن
“حوها السسنون ول األيام ،كما يؤوّكد ّﬁدثونا
من وهران ‘ شسهادات لـ»الشسعب»

رجل دولة بامتياز
^ بن طرية حميد مسستشسار األم Úالولئي
ل»األرن- -دي» ب- -وه- -ران ،ع Èع -ن ح -زن -ه ل -وف -اة
«صس -دي -ق -ه» م -ي -ل -ود شس-ر‘ وال-ذي اع-تÈه م-ث-ال
ي -ح -ت -ذى ب -ه ك-م-واط-ن ع-ادي وشس-خصس-ي-ة ب-ارزة،
يشسهد لها بحب الوطن واإلخÓصس له.
ذكر ‘ تصسريح ل»الشسعب» أان اŸرحوم ،يعد
رج - - - -ل اŸواق - - - -ف وأاح- - - -د رم- - - -وز ال- - - -وط- - - -ن
الشس - -رف - -اء اŸداف - -ع Úع - -ن قضس - -اي - -ا ال - -وط - -ن
واŸواط- -ن ،اŸع- -روف ب- -ت- -دخÓ- -ت- -ه ال- -رزي- -ن- -ة
وت-ع-ق-ي-ب-ات-ه ال-ذك-ي-ة ،ح-يث ظ-ل ينادي باسستقرار
ال -وط -ن وال -وح -دة وال -وط-ن-ي-ة واحÎام اŸواط-ن
والعدالة الجتماعية وغÒها من األفكار حتى
صسار يلّقب بها.
وأاضساف «كنت أاعرفه جيدا وليسس لدى كلمات
لوصسفه بها ،فقد كان حب الوطن يجري ‘ دمه،
أاي -ن -م -ا ح ّ-ل وار–لŒ ،ده ي -داف-ع ع-ن ا÷زائ-ر
وقضس- -اي -اه -ا ،سس -ار ع -ل -ى درب وال -ده الشس -ه -ي -د،
م -ت -مسس-ك-ا ب-ال-رزان-ة وال-ث-ب-ات ،وه-و ال-ذي ع-رف
بالهدوء و قلة الكÓم والبعد عن اÿصسومة
والتعصسب».
وأاّكد أاّن معرفته به قدÁة ورسسائله معه غÒ
م-ن-ق-ط-ع-ة م-ن-ذ السس-ب-ع-ي-ن-ات ،ك-ان ح-ي-ن-ه-ا يشسغل
منصسب أاسستاذ تاريخ وجغرافيا بإاكمالية عبد
اŸومن ،اŸتواجدة بحي البدر إا ¤أان التحق
باإلذاعة والتلفزيون سسنة  ،1978ليلتحق بالتجمع
الوطني الدÁقراطي وواصسل مسسÒته ّŸدة تزيد
عن  20سسنة ب Óتعب ول كلل».
ث -م ت -اب -ع ق -ائ « Ó-ذلك م -ن صس-ف-ات اإلنسس-ان
اŸتعلم اŸثقف والواعي ،ومن اŸواقف التي ل
Óرن - - -دي،
أانسس- - - -اه- - - -ا ،أان األم Úال- - - -ع- - - -ام ل  - - -أ
أاحمد أاويحيى ،تنقل خÓل رمضسان  2016رفقة
ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ل-ل-ت-ج-م-ع ،صس-دي-ق شس-ه-اب إا¤
ولية بومرداسس ‘ ،إاطار سسلسسلة اللقاءات التي
يقوم بها ا◊زب ،ليتفاجأاوا بحضسور اŸرحوم
ا◊اج ميلود شسر‘ وكله عزم رغم مشسقة الصسيام
والنشساط وا÷هد اليومي اŸعتاد».
ختم قائ :Óوفاة ابنه ،جعله يتحمسس أاكÌ
فأاك Ìللسسياسسة ،بعدما كان يقضسي وقته األكÈ
ب-ط-اق-ات-ه واه-ت-م-ام-ات-ه م-ع-ه ،ل-يÈز دوره ال-ك-بÒ
كرجل وطني ورجل دولة بامتياز ،سسيبقى اسسمه
حيا بينهم عميقا ‘ السسياسسة واإلعÓم ولو أانه
‘ آاخ -ر م -ق -اب -ل -ة م-ع-ه ب-اŸك-تب ال-وط-ن-ي ح-ول
مهامه كرئيسس لسسلطة ضسبط القطاع السسمعي-
البصسري ،التي غادرها ‘ جانفي  2016أاكد ‹
أاّنه كان يضسطر ملزما بعد تلقيه لشسكاوي من

اŸسس -ؤوول ،Úإلع-ط-اء إان-ذارات ل-ق-ن-وات خ-اصس-ة،
م- -قّ- -را ب- -خ -ج -ل -ه الشس -دي -د وﬁاولت -ه إلرضس -اء
الطرف.Ú

سشجل حافل بالنضشال اŸتواصشل
قال عضسو ›لسس األمة السسابق عن حزب
جبهة التحرير الوطني الطيب ﬁياوي ،تعليقا
على وفاة صسديقه ميلود شسر‘ ،إانه رجل ﬂلصس
ل -وط -ن -ه ،م -ع -روف ب-نضس-ال-ه وخصس-ال-ه ا◊م-ي-دة،
ناهيك عن كونه اجتماعيا يحب ا Òÿلنفسسه
Óخرين».
ول آ
أاضساف السسيناتور الطيب ﬁيواي ،الرئيسس
اŸدي-ر ال-ع-ام ÷ري-دة األم-ة ال-ع-رب-ي-ة :م-ع-رفتي
ب -ال -رج -ل ق-دÁة ج-دا ،ت-ع-ود إا ¤ك-ون-ن-ا شس-ب-اب-ا،
مارسسنا معا كرة القدم ،بعدها –ول اŸرحوم
إا ¤ال- -نشس- -اط اإلذاع- -ي ،أام- -ا أان -ا ف -و÷ت ع -ا⁄
التسسي ،Òومع ذلك  ⁄تنقطع عÓقتنا ،بالرغم
من أاّنه كان ينتمي إا ¤حزب األرندي وأانا إا¤
حزب األفÓن».
وتابع ﬁياوي الذي بدا متأاثرا للغاية «و‘
اآلونة األخÒة  ⁄أانقطع يوما عن زيارته ‘
منزله ،وكان آاخر لقاء منذ يوم ‘ ÚاŸسستشسفى
ا÷امعي  1نوفم Èبوهران ،أاين كان يرقد فيه
لتلقي العÓج ،بعد صسراع مع اŸرضس».
ثم ختم قائ :Óإان الراحل شسر‘ ،خلّف سسجÓ
حاف Óمن النضسال اŸتواصسل حتى نهاية عمره،
وتقلد مناصسب مهمة جدا وقام بأادوار كبÒة
على مسستوى الدولة فرحمة الله عليه وأاسسأال الله
أان ي -ت -غ -م -د ال -ف -ق -ي -د وي-رح-م-ن-ا ب-ه-ذا اŸصس-اب
ا÷لل».

...خÈة ،ذكاء ،ونظرة اسشتششرافية
قال الرئيسس ،اŸدير العام ÷ريدة الوصسل
ا÷ه -وي -ة ب -وه -ران ،م -اح -ي م -وسس-ى سس-ع-ي-د ع-ن
ÓخÓ-صس واŸث-اب-رة ‘
ال -راح -ل «إان -ه « م -ث -ال ل -إ
العمل والتفا.»Ê
أاضساف ماحي ‘ تصسريح ل»الشسعب» متحدثا
عن نفسس الشسخصسية« ،أاّنه كان Áتلك باإلضسافة
إا ¤اÈÿة وال- - -ذك- - -اء ،ب- - -ع - -د ن - -ظ - -ر ون - -ظ - -رة
اسستشسرافية ،انطÓقا من حرصسه الشسديد على
خ -دم -ة ال -وط -ن وال -دف -اع ع -ن أام -ن واسس -ت -ق -رار
ا÷زائ -ر» ت -اب -ع ن-فسس اŸت-ح-دث «ون-ح-ن ح-ال-ي-ا
ن- - - - - - -ع- - - - - - -يشس Ãرح- - - - - - -ل- - - - - - -ة ج- - - - - - -دي- - - - - - -دة
من النفتاح على اإلعÓم ،سسيبقى شسر‘ من
األوائل الذين تقدموا باقÎاحات هامة لÎقية
ال - - - - -ق - - - - -ط - - - - -اع ال - - - - -ع - - - - -ام واÿاصس ،وق - - - - -د
ترك خلفه بصسمة كبÒة يذكر بها ،وعلى رأاسسها
قانون السسمعي البصسري».
ثم اسستحضسر»ماحي» آاخر لقاء جمعه بالفقيد
الذي كان خÓل األيام اإلعÓمية ،التي نظمتها
وزارة اإلتصسال بوهران ،ح Úقال :ا÷ميع يعرف
خصسال اإلعÓمي اŸناظل ميلود شسر‘ ،وقد
أاوصس- -ان- -ا اŸرح -وم شس -ر‘ ب -األخ Ó-ق اŸه -ن -ي -ة
واألمانة والصسدق والدقة ‘ نقل اŸعلومات
واألخبار ،خدمة للوطن واŸصسلحة العامة.

وهران :براهمية مسسعودة

 730أالف مؤوسشسشة مّولتها «أاونسشاج «

زما‹ من سشكيكدة :مؤوسشسشات للمناولة ‘ صشناعة السشيارات بغليزان
كشش- -ف م- -راد زم- -ا‹ اŸدي -ر ال -ع -ام ل -وك -ال -ة
تششغيل الششباب ،أانه سشيتم تخصشيصس منطقة
نششاط بغليزان Œمع اŸؤوسشسشات اŸصشغرة التي
ت-ري-د ا’سش-ت-ث-م-ار ‘ نشش-اط اŸن-اول-ة ‘ صشناعة
السشيارات ،واختيار هذه الو’ية حسشب زما‹
ج - -اء ل - -ت - -وسش - -ط - -ه - -ا ال - -ع- -دي- -د م- -ن اŸشش- -اري- -ع
ا’سشتثمارية الكÈى لÎكيب السشيارات.
قال زما‹ على هامشس اŸؤو“ر الولئي للفدرالية
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م-ق-اول Úالشس-ب-اب بسس-ك-ي-ك-دة ،أامسس ،إان
«الدولة ا÷زائرية من مبادئها عدم التخلي عن دعم
الشسباب ،وسسخرت أاموال حتى تبقى وكالة دعم تشسغيل
الشس -ب -اب مسس -ت -م-رة ‘ “وي-ل اŸؤوسسسس-ات اŸصس-غ-رة،
والشس- -يء ا÷م- -ي- -ل ه- -ذا ا÷ه- -از ‘ م- -وضس- -وع ع- -ودة
السستثمار ،خÓل سسنة  ٪55 ،2015من اŸؤوسسسسات
ال -ت -ي ” “وي -ل -ه -ا ك -ان م-ن اŸب-ال-غ اŸال-ي-ة ال-ت-ي ”
اسسÎج-اع-ه-ا م-ن ال-ت-حصس-ي-ل» ،مضس-ي-ف-ا «وهذا ا÷هاز
سسيصسبح ‘ يوم من األيام ذاتي التمويل ،وهذه هي
اŸقاربة القتصسادية ،لتمويل اŸؤوسسسسات دون الرجوع
ا ¤اÿزينة العمومية».
وأاشس -ار زم -ا‹ إا »¤أان -ه ‘ ن -ه -اي -ة السس -ن-ة اŸاضس-ي-ة،
وصسلت نسسبة التحصسيل إا ،٪76 ¤واألرقام التي قدمها
صسندوق الكفالة ٪10 ،من اŸؤوسسسسات التي “ولت منذ
 20سس -ن-ة ،اخ-ت-فت ،وح-وا‹  ٪16م -ن اŸؤوسسسس -ات ال-ت-ي
ت -نشس -ط خ -ل -قت الÌوة ،ول-ك-ن ل-ه-ا صس-ع-وب-ات ‘ تسس-دي-د
مسستحقاتها ،وهذه األخÒة ” تخصسيصس لها مرافقة
خاصسة بهم ،كإاعادة جدولة ديون هذه اŸؤوسسسسات وهذا
Áكن اŸؤوسسسسات اŸصسغرة من النطÓق من جديد».

أاما بالنسسبة للمتابعات القضسائية ،أاوضسح زما‹ «أان
اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ي فشس -لت ،ن -ع-تÈه-ا Œرب-ة ل-لشس-ب-اب
أاصسحاب اŸشساريع وصسندوق الكفالة سسيعوضس البنك،
وهناك إاجراءات قانونية متبعة لتحصسيل اŸسستحقات
ع -ن ط -ري -ق ا◊ج -ز ع -ل -ى اآللت واŸع -دات وي -ب-ق-ى
الشساب حرا من كل التزام ،أاما اŸتابعة القضسائية
ف -ت -خصس صس -احب اŸشس -روع ال -ذي ح -ول األم -وال إا¤
وجهات أاخرى» ،موضسحا «أان عدد هده ا◊الت ل
يتجاوز  2000مؤوسسسسة ،بالنظر لعدد اŸؤوسسسسات التي
مولتها الوكالة منذ  20سسنة والتي وصسلت إا 730 ¤أالف
مؤوسسسسة.
واسستغرب زما‹ بخصسوصس ما يتم تداوله إاعÓميا،
من كون نصسف اŸسستفيدين من مشساريع «أاونسساج»
متابع Úقضسائيا ،معتÈا أان هذه األرقام اŸقّدمة
مغلوطة وغ Òصسحيحة» ،مؤوكدا ‘ هذا ا÷انب» أان
اŸؤوسسسس -ة الصس -غÒة ب -ا÷زائ -ر ب -خ ،Òوه-ي ا◊اضس-ر
واŸسستقبل لتطوير القتصساد الوطني ،و أان الكث Òمن
ال- -دول ال- -ت -ي ‚ح اق -تصس -اده -ا ت -ب -نت ه -ذه ال -ف -ك -رة
ودعمتها».
وب -خصس-وصس ت-وج-ه-ات ال-وك-ال-ة ق-ال اŸدي-ر ال-ع-ام
ل-ل-وك-ال-ة» إان ›الت ال-ت-م-وي-ل ان-خ-فضست وب-اŸق-اب-ل
نوعية اŸشساريع كانت مهمة ،والتمويل ‘ قطاعات
الفÓحة والسسياحة ارتفع إا ،٪70 ¤كما انخفضس ‘
قطاعات النقل واÿدمات ،وحاليا خريجو ا÷امعات
والتكوين اŸهني يبلغون  84باŸائة بعد أان كانت
نسسبتهم  ٪20خÓل السسنوات اŸاضسية.

سسكيكدة :خالد العيفة

»æWh

الثÓثاء  21فيفري  201٧م
الموافق لـ  24جمادى اأ’ولى  1438هـ

مؤوكدأ على أهمية مششروع  40ميغاوأط ب Úأ÷زأئر وما‹

بوطرفة يدعو إا ¤تصشدير اÈÿة ا÷زائرية ‘ الطاقة
’نتاج ألكهرباء Ãا‹
 ٧0مليون دو’ر إ

أكد وزير ألطاقة نور ألدين بطرفة على أهمية مششروع  40ميغا وأط ‘ إأنتاج ألكهرباء ألذي جمع أŸؤوسشسشة أ÷زأئرية
«عميمر أيÔجي» مع نظÒتها أŸالية  ،موضشحا أن أ÷زأئر مسشتعدة لتصشدير أÈÿأت ألتي أكتسشبتها ‘ ›ال ألطاقة إأ¤
’فريقية لتعزيز سشبل ألتعاون وإأقامة مششاريع مششÎكة.
ألدول أ أ

صسونيا طبة
ع -ل -ى ه -امشض ال -ت -وق -ي -ع ع-ل-ى
ات -ف -اق -ي -ة ب Úم-ؤوسشسش-ة «ع-م-ي-م-ر
ايÔج - -ي» ون - -ظÒت - -ه- -ا اŸال- -ي- -ة
«ايÔج -ي م -ا‹» ،أامسض ،ب -ف -ن -دق
اأ’وراسشي بالعاصشمة ،أاششار الوزير
أان ه -ذه اŸب -ادرة ت -ن -درج ضش -م-ن
توجيهات رئيسض ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة لتطوير العÓقات
ب Úالدول اأ’فريقية القادرة على
رف -ع ال-ت-ح-دي و–ق-ي-ق ‚اح-ات
كب› ‘ Òال الطاقة.
وأاشش-اد ب-وط-رف-ة ب-اÛه-ودات
التي تقوم بها مؤوسشسشة «عميمر
ايÔج- - -ي» ‘ ›ال ال- - -ط- - -اق - -ة،
م- -وضش- -ح- -ا أان خÈت -ه -ا ك -بÒة ‘
اŸيدان اسشتطاعت تطويرها ‘
ا÷زائر دون ا’سشتعانة باÈÿة
اأ’ج -ن -ب -ي -ة ،ك-م-ا أاث-ب-تت أان-ه-ا م-ن
الشش- - -رك- - -ات ال- - -رائ - -دة ‘ ›ال
الطاقة ’ سشيما ما تعلق بÎكيب
ﬁط -ات ت -ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء زي-ادة

ع - -ل - -ى ب- -عضض اŸشش- -اري- -ع ال- -ت- -ي
ج -م -ع -ت -ه-ا م-ع دول أاخ-رى وال-ت-ي
ن- -الت ‚اح- -ا ك- -بÒا م -ن ب -ي -ن -ه -ا
مشش - - -روع  10م- - -ي - -غ - -ا واط ‘
موريتانيا وكذا السشودان والعراق.
وف-ي-م-ا ي-خصض اŸي-زان-ي-ة ال-تي
خصشصشت لتمويل مششروع  40ميغا
واط ‘ ›ال إان- -ت -اج ال -ك -ه -رب -اء
أاوضش -ح ال -وزي -ر أان اŸب -ل -غ اŸا‹
قدر بـ ٧0مليون دو’ر نظرا أ’نه
مششروع ضشخم يتطلب ا’سشتثمار

ودعما كبÒا ،مششÒا إا ¤اسشتعداد
وزارة ال -ط -اق -ة ل -ت -ق -د Ëال -دع -م
اŸا‹ ıت - - -ل - - -ف الشش - - -رك - - -ات
الوطنية التي سشتسشاهم ‘ تطوير
ا’ق -تصش -اد ال -وط -ن -ي وتسش-ع-ى إا¤
ن- -ق- -ل خÈت- -ه- -ا وتصش -دي -ره -ا إا¤
ال -دول اأ’ف -ري -ق -ي -ة قصش -د إاق-ام-ة
ات-ف-اق-ي-ات شش-راك-ة ت-ع-ود بالفائدة
على ا÷زائر.
من جهته ،دعا الوزير اŸا‹
م - -الك حسش - -ي - -ن - -ي السش - -ل - -ط - -ات

ا÷زائ- -ري- -ة إا ¤ت- -ق- -د Ëال -دع -م
Ÿشش - -روع ضش - -خ - -م ت - -ن- -وي م- -ا‹
اÿوضض ف - - -ي- - -ه واÿاصض ب 200
ميغا واط الذي يحتاج على حد
ق - -ول - -ه Èÿة ع - -ال - -ي- -ة ‘ ›ال
ال- -ط- -اق- -ة ك -ال -ت -ي ت -ت -ح -ل -ى ب -ه -ا
اŸؤوسشسشات ا÷زائرية ودعم كبÒ
مششÒا إا ¤ع- - -م- - -ق ال - -ع Ó- -ق - -ات
ال -ت -اري -خ -ي -ة وا’ق -تصش-ادي-ة ال-ت-ي
Œمع البلدين.
م -ن ج-ه-ت-ه ،رد ب-وط-رف-ة ع-ل-ى
مطلب الوزير اŸا‹ قائ Óإان :
«مشش -روع  200م-ي-غ-ا واط ي-حتاج
إا ¤دعم دو‹ وا÷زائر مسشتعدة
لتمويله لكن إامكانياتها ا◊الية ’
تسشمح لها بتمويل اŸششروع 100
ب- -اŸئ- -ة ،ل- -ك- -ن سش- -ي- -ت- -م ال- -ق -ي -ام
بدراسشات ومسشاهمة اŸؤوسشسشات
جزائرية رائدة ‘ هذا اÛال
لتثبيت اŸششروع ومسشاعدة دولة
م -ا‹ ل -رف -ع نسش -ب -ة اسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا
ال- -ك -ه -رب -اء م -ن  35ب- -اŸئ -ة 60
باŸئة».

يعول عليها ‘ تغطية مسشتغا٪100 Â

وا‹ يدشّشن مششاريع لتزويد  ٨آا’ف سشكن Ãاء الششرب
أششرف عبد ألقادر وأ‹ ،أمسس ،على
وضش -ع ح -ي -ز أÿدم -ة مشش -اري-ع ت-ن-م-وي-ة
ه -ام -ة ج -اءت ضش -م -ن ﬂط-ط-ات رئ-يسس
أ÷مهورية لتحسش Úو ترقية أŸسشتوى
أŸع-يشش-ي و ت-أام Úت-غ-ط-ي-ة م-ث-ال-ية باŸاء
ألششروب لسشاكنة مسشتغا Âع Èدوأوير
و أح - -ي- -اء كÈى ل- -ب- -ل- -دي- -ات ب- -وقÒأت،
سش-ت-ي-دي-ا ،ع Úأل-ن-ويصش-ي و خ Òأل-دين،
يشش -م -ل أث -ره -ا ‘ ›ال أل-ت-م-وي-ن Ãي-اه
ألشش- -رب ت- -زوي- -د م -ا ›م -وع -ه  8أ’ف
سشاكن بهذه أŸناطق Ãياه ألششرب ،فضشÓ
’‚از ‘
عن مششاريع أخرى تبقى طور أ إ
›ال أل -ت -م -وي -ن Ãي -اه ألشش -رب سشÎف -ع
نسشبة ألتغطية باŸادة أ◊يوية ‘ و’ية
مسشتغا Âإأ 100 ¤باŸائة.
‘ معرضض زيارته التفقدية Ÿششاريع قطاع
البيئة واŸوارد اŸائية بو’ية مسشتغا ،Âأاكد
عبد القادر وا‹ أان الدولة أاولت أاهمية بالغة
للقطاع من خÓل تخصشيصض مبالغ مالية تناهز
50مليار دو’ر ششملت إا‚از الهياكل التحتية
وال -ق -اع -دي-ة ◊شش-د اŸوارد اŸائ-ي-ة وŒدي-د
ششبكات اŸياه بهدف –سش Úنظم التموين
وال -ت -وزي -ع وال -ت -خ -زي -ن ال -ذي ي -وج -د ‘ ق-لب
اه-ت-م-ام-ات ال-دول-ة ضش-م-ن ﬂط-ط-ات-ها أ’فاق
 ، 2035مششÒا ‘ شش- - -أان ذلك أان الصش - -ي - -ان - -ة
الدورية لهذه اŸرافق بدأات تأاتي بثمارها،

خاصشة ‘ ›ال اسشتحداث فرق عمل Ÿراقبة
شش -ب -ك -ات ال -ت -وزي-ع ع Èو’ي-ات ال-وط-ن وال-ت-ي
صشارت Œنب مؤوسشسشات الدولة خسشائر فادحة
بسش-بب كÌة ال-ت-ع-ط-يÓ-ت وال-تسش-رب-ات وم-كنت
الوصشاية من اسشÎجاع ما كميته  80أالف إا¤
م-ل-يون م 3ي -وم -ي-ا م-ن اŸي-اه ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
الوطني ،مؤوكدا ‘ هذا الصشدد أان ا÷زائر
تنتج  140باŸائة من مياه الششرب مقارنة مع
إامكانياتها وأان ششح اŸوارد اŸائية  ⁄يعد
مطروحا.
‘ الشش -أان اÙل -ي ب -و’ي-ة مسش-ت-غ-ا ،Âأاك-د
ع -ب -د ال -ق -ادر وا‹ أان مصش -ا◊ه ع -ازم-ة ع-ل-ى
توسشيع ششبكات الصشرف الصشحي حفاظا على

أسش - -ت - -ق - -ب- -ل وزي- -ر أŸوأرد أŸائ- -ي- -ة
وألبيئة عبد ألقادر وأ‹ ،أول أمسس
’ح -د ،ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصش-م-ة ،وزي-ر
أ أ
ألطاقة وأŸياه أŸا‹ مالك أ◊سشيني،
ألذي تطرق معه للعÓقات ألثنائية
ب Úأل- -ب- -ل- -دي -ن ف -ي -م -ا ي -خصس أŸوأرد
أŸائية و تنمية أŸناطق أ◊دودية.
أاكد وا‹ عقب اللقاء اسشتعداد الطرف
ا÷زائ -ري ل -ل -ت -ع-اون م-ع م-ا‹ ‘ ج-ه-وده
لتنمية اŸناطق ا◊دودية.
وأاششار الوزير إا ¤أانه مع «تغ Òالوضشع
ششمال ما‹ فإان ا÷زائر دائما حاضشرة
وت- -ت- -اب- -ع اأ’م- -ور ع -ن ك -ثب ون -ح -ن ع -ل -ى
اسشتعداد Ÿرافقة ما‹ لتنمية الششريط
ا◊دودي» مذكرا بأان الطرف Úقد وضشعا
«÷ن -ة ث -ن-ائ-ي-ة رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-وى سش-م-حت
ب -وضش -ع آال -ي -ات ج -دي -دة ل -ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
’سش-ي-م-ا ‘ ال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت اŸناطق
ا◊دودي-ة اŸال-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-التكوين
والتسشي ‘ Òالبحث عن موارد مائية».

وأاكد الوزير ‘ هذا الصشدد بأان الطرف
ا÷زائري سشبق له أان أا‚ز مششاريع حفر
Ãي-زان-ي-ة ال-دول-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸن-اط-ق
ا◊دودية اŸالية.
وعقد اجتماع ثنائي با÷زائر العاصشمة
أامسض ل -وضش -ع خ -ط -ة ع -م-ل ب-غ-ي-ة Œسش-ي-د
اإ’تفاق اŸوقع ‘ إاطار الزيارة التي قام
بها الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل إا¤
ما‹ ششهر نوفم ÈاŸاضشي.
وأاوضش -ح وا‹ أان ات -ف -اق ال -ت -ع -اون ه-ذا
متعلق بتبادل اÈÿات والتكوين وتطوير
أاعمال ‘ اŸيدان .كما يقر وضشع خريطة
طريق ‘ ا÷انب التقني والتكوين.
وأاششار الوزير إا ¤العÓقات التاريخية
ب Úال -ب -ل -دي -ن ،م -ؤوك -دا أان ج -ه -ود ت -ن-م-ي-ة
اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة اŸششÎك -ة راف-ق-ت-ه-ا
دائ -م -ا آال -ي -ات ال-ت-ن-ف-ي-ذ ’ سش-ي-م-ا ال-ل-ج-ن-ة
اıتلطة العابرة للحدود.
وم -ن ج -ه -ت -ه ،اع -ت Èال -وزي-ر اŸا‹ أان
زيارته للجزائر تهدف إا ¤ا’سشتلهام من

البيئة و صشحة اŸواطن و “اششيا مع سشياسشات
الدولة لتنظيم اسشتغÓل اŸياه اŸسشتعملة ‘
السش -ق -ي ال -فÓ-ح-ي ،و ج-دد ع-ب-د ال-ق-ادر وا‹
ح- -رصض ال- -دول- -ة ع- -ل- -ى إاشش -راك اŸواط -ن ‘
اŸن- -ظ- -وم- -ة ال- -ب- -ي- -ئ -ي -ة م -ن خ Ó-ل تشش -ج -ي -ع
اŸؤوسشسش-ات ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصش-ة ال-ع-ام-ل-ة ‘
›ال فرز النفايات والتوجه نحو رسشكلتها
وتعميم التجارب النموذجية ‘ فرز النفايات
على و’يات الوطن ،موضشحا ‘ ششأان آاخر أان
مصشا◊ه أاجرت عملية كÈى إ’حصشاء النقاط
السشوداء اÿاصشة بتسشرب النفايات الصشناعية
‘ مصشبات اŸياه مسشجلة بذلك  2400نقطة
سش -وداء م -ن -ه -ا  450ح -ال-ة ت-ت-ط-لب اŸراق-ب-ة
واŸتابعة الدقيقة .
عموما ،قام عبد القادر وا‹ بتفقد أاششغال
مشش - -روع ح - -م - -اي - -ة ب - -ل- -دي- -ة ا◊سش- -ي- -ان م- -ن
الفيضشانات ،يششمل التحكم ‘ مصشبات اأ’ودية
الثÓثة التي تلتقي ‘ منطقة قوارة ،حيث
يسش- -م- -ح اŸشش- -روع اŸسش- -ت- -ف- -اد م- -ن -ه بصش -ف -ة
مسشتعجلة واŸقدرة تكلفته بـ 100مليون دينار،
بحماية التجمعات السشكنية هناك واŸنطقة
الصش-ن-اع-ي-ة اÎŸب-ع-ة على  600هـ م -ن خ-ط-ر
الفيضشان ،فضش Óعن أاهميته ‘ حششد مياه
اأ’مطار وتوجيهها للسشقي الفÓحي .

مسستغا: Âأم أ.Òÿسس

..ويتباحث مع نظÒه اŸا‹ حول التعاون الثنائي
ال- -ت- -ج- -رب- -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ ›ا‹ اŸي -اه
وال -ط -اق -ة ،مضش-ي-ف-ا أان-ه-ا سش-ت-ك-ون ف-رصش-ة
ل -ل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ع-ق-د ب Úالشش-رك-ة اŸال-ي-ة
للطاقة وششركة جزائرية خاصشة «عميمر
اينارجي» لبناء ﬁطة حرارية بطاقة 40
ميغاواط بصشودو (ششمال ما‹).
وأاضشاف قائ« Óسشنقوم أايضشا مع وفدي
ب -ت -ق -ي -ي -م م -ع ال -ط -رف ا÷زائ -ري ل -ب -ن-اء
ﬁط -ات أاخ -رى ع -ل -ى مسش -ت -وى م -ن -اط-ق
أاخرى لششمال ما‹».
واسشÎسش -ل ال -وزي -ر اŸا‹ ق -ائ« Ó-ل-ق-د
أاطلق ما‹ برنا›ا يتضشمن تزويد 1.340
منطقة ع Èكامل الوطن ،باŸاء الششروب
‘ أافق .« 2020
وأاعرب الوزير اŸا‹ من جهة أاخرى
عن اسشتعداد الطرف اŸا‹ «’سشتقبال
اŸسشتثمرين ا÷زائري ÚمششÒا إا ¤فرصض
ا’سش- -ت- -ث -م -ار ‘ م -ا‹ ‘ ›ا’ت اŸي -اه
وال- -ط- -اق- -ة وال- -ن -ق -ل وال -ب -ن -اء واأ’شش -غ -ال
العمومية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أتفاقية توأمة ب Úمؤوسشسشتي مينائي عنابة وألدمام ألسشعودي

طلعي يكششف عن إامكانية نقل ا◊جاج ا÷زائري Úبحرا

كشش- - - - - - - -ف وزي- - - - - - - -ر
أ’أشش -غ -ال أل -ع -م -وم -ي -ة
وأل - -ن - -ق- -ل ب- -وج- -م- -ع- -ة
ط- - -ل- - -ع- - -ي ،ع - -ن ب - -حث
أإم-ك-ان-ي-ة ن-ق-ل أ◊جاج
’أدأء م- - - -ن - - -اسشك أ◊ج
بحرأÃ ،وجب أتفاقية
أل- -ت- -و أم- -ة أÈŸم -ة بÚ
مينائي عنابة وألدمام
ألسش-ع-ودي ،ك-م-ا –دث
ع- - - - - - -ن درأسش - - - - - -ة نصس
ق -ان -و Êي -ق-ر أإم-ك-ان-ي-ة
“ويل أŸششاريع خارج
أÿزينة ألعمومية‘ ،
سش- - -ي- - -اق أآخ- - -ر أك - -د أن
ت-ع-ي Úأل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-عام للجوية
أ÷زأئرية من أبناء أŸوؤسشسشة أإضشافة،
و أن فتح أÛال أ÷وي غ Òمطروح.

فريال بوشسوية
ك -م -ا ك -ان م -ت-وق-ع-ا ،ط-غ-ى ا◊ديث ع-ن
ششركة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ،وتغيÒ
اŸسشوؤول ا’أول عليها ا’أسشبوع اŸنصشرم،
ع - -ل- -ى ردود ال- -وزي- -ر ط- -ل- -ع- -ي Ãن- -اسش- -ب- -ة
اسشتضشافته اأمسض ‘ فوروم ا’إذاعة ،الذي
اسشتغرب الضشجة التي اأثÒت لدى تغيÒ
ال - -رئ- -يسض اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ﬁم- -د ع- -ب- -دو
بودربالة ،موؤكدا اأن ا’أمر عادي ‘ قطاع
تنضشوي –ت لوائه اأك Ìمن  100موؤسشسشة،
’إعطاء نفسض جديد.
وزي -ر ا’أشش -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل⁄ ،
ي- -ف- -وت اŸن- -اسش- -ب- -ة ل- -ي- -ق- -دم ج -م -ل -ة م -ن
ال-ت-وضش-ي-ح-ات ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا اأهمية النظام
وال -ت -ن -ظ -ي -م ‘ م -وؤسشسش -ة ب -ح -ج -م ا÷وي-ة
ا÷زائرية’ ،فتا اإ ¤اأن الطÒان اŸدÊ
تضش -ب -ط -ه ق -وان Úصش -ارم -ة ،لضش -م -ان اأم -ن
وسشÓ- -م- -ة اŸسش- -اف- -ر ،وا÷زائ- -ر م- -ع -ن -ي -ة
ب- -احÎام- -ه- -ا اأك Ìم -ن ك -ل ال -دول ب -ح -ك -م
عضش-وي-ت-ه-ا ‘ اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة ل-لطÒان
اŸد.Ê
واأفاد ‘ السشياق« ،الهدف من التغيÒ
ع -ل -ى راأسض ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ،اأن ي -ك-ون
ا’أسشطول ا÷وي ‘ مسشتوى اÿدمات»،
مبديا تفاوؤله ’سشيما ‘ ظل وجود اإطارات
كفوؤة ،لكن ذلك ’ Áنع من التحلي باŸزيد
من الصشرامة ،و ⁄يفوت اŸناسشبة ليذكر
ب-اأن-ه-ا م-وؤسشسش-ة ذات اأسش-ه-م ول-يسشت ت-اب-ع-ة
ل-ل-خ-زي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ،اأي اأن اسش-ت-مراريتها
مرتبطة Ãردوديتها ،معلنا باŸناسشبة عن
تغيÒات ’حقة ‘ اŸسشوؤول.Ú
وبعدما اأكد تركيز ا÷هود على التكوين،
واإعادة توزيع العمل Ãا يضشمن التوازن،
ل-ت-ع-زي-ز م-ك-تسش-ب-ات الشش-ركة من مهندسشÚ
وطيارين اأثبتوا جدارتهم ،قال بخصشوصض
ا◊وادث التي وقعت Ãختلف اŸطارات،
اإنها عادية و–دث ‘ كل ششركات النقل
ا÷وي ل -ك -ن ’ ي -ت -م ا’إع Ó-م ب -ه-ا ◊م-اي-ة
صشورة اŸوؤسشسشات ،وليسشت ‘ حاجة اإ¤
تضشخيم.
من جهة اأخرى ،وردا على سشوؤال يخصض
فتح اÛال ا÷وي اأمام اÿواصض ،جدد
وزي- -ر ال- -ق- -ط- -اع ال- -ت- -اأك- -ي -د اأن ا’أم -ر غÒ
م- -ط- -روح ،ع- -ل- -ى ا’أق -ل م -ا دامت ا÷وي -ة
ا÷زائرية  ⁄تعالج النقائصض اŸطروحة
التي –د من تنافسشيتها.
و‘ حديثه عن النقل البحري واŸوانئ،
اأكد طلعي اأن دراسشة نقل ا◊جاج ’أداء
م- -ن- -اسشك ا◊ج ،اإم- -ك- -ان -ي -ة ط -رحت ب -ع -د
اتفاقية التواأمة ب Úمينائي عنابة ودمام،
’سشيما واأن الباخرة Áكنها نقل  1200اإ¤
 1600شش -خصض ،تسش-ت-غ-رق رح-ل-ت-ه-ا ح-وا‹
اأسشبوع كامل’ ،فتا اإ ¤اأن اÿط فتح لنقل
البضشائع.

ميناء ششرششال ا’أك Èاإفريقيا ومتوسشطيا
وق - -ب - -ل ذلك ذك - -ر ذات اŸسش - -وؤول ب- -اأن
مششروع ميناء ششرششال ا’أك Èعلى مسشتوى
اإفريقيا وحوضض البحر ا’أبيضض اŸتوسشط،
سش-ي-ن-ط-ل-ق ‘ السش-داسش-ي ال-ث-ا Êم-ن السش-نة
ا÷ارية ،اإذا ما ” ضشبط ا’أمور ا’إدارية
واŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال-ت-م-وي-ل ،اأم-ا م-ن ال-ن-اح-ي-ة
ال-ت-ق-ن-ي-ة ف-ك-ل شش-يء ج-اه-ز ،سش-ي-ت-م شش-ح-ن
السش -ل -ع م-ن ال-دول ا’إف-ري-ق-ي-ة ع Èالسش-ف-ن
ذات ا◊جم الكب Òاإ ¤دول اأخرى ،يتم
ت -زوي -ده ب -ط -ري -ق حصش -ري يسش -ت -ف-ي-د م-ن-ه
اŸيناء فقط.
وردا على سشوؤال يخصض ميناء بجاية،

كشش -ف ع-ن اسش-ت-ك-م-ال شش-ط-ر م-ن ال-ط-ري-ق
اŸوؤدي اإليه Áتد على مسشافة  42كلم،
ي- -ك- -ون ع- -م -ل -ي -ا ب -دءا م -ن ال -ف -ا— م -ارسض
الداخل ،على اأن يسشلم الششطر اŸتبقي ‘
ج-وي-ل-ي-ة اŸق-ب-ل ،ك-م-ا سش-ي-ت-م ف-ت-ح الششطر
الرابط بو’ية البويرة.
وب -خصش-وصض ال-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري ل-ل-بضش-ائ-ع،
اعت Èاأنه سشهل وصشعب ‘ نفسض الوقت،
لكن ا÷زائر التي تدفع مقابل نقل سشلعها،
تتخلصض من ا’إششكال ‘ حال “كنت من
ضشمان نقل  30باŸائة من احتياجاتها.

النقل بالسشكك ا◊ديدية حل ناجع...
 ٪50من الزبائن ’ يدفعون سشعر التذاكر
وب-خصش-وصض ال-ن-ق-ل ب-السش-كك ا◊ديدية،
ق- -ال ي- -وج- -د  2380ك- -ل- -م ط- -ور ا’إ‚از،
ومششروع قيد الدراسشة ’إ‚از  5اآ’ف كلم،
واأقر ‘ هذا الصشدد باأنها اإحدى ا◊لول
لتفادي ا’زدحام ،باعتبارها وسشيلة نقل
ن-ظ-ي-ف-ة ،اإ’ اأن اŸوؤسشسش-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-خ-زينة
العمومية ،بسشبب عدم تسشديد  50باŸائة
من الزبائن ’أسشعار التذاكر ،مششÒا اإ¤
ا’سشتثمار ‘ اإ‚از العربات ،مع العلم اأن
الششركة حاليا بصشدد Œديد عرباتها.
وب -خصش -وصض مشش-روع السش-ك-ة ا◊دي-دي-ة
اŸغاربية ،قال الوزير الوصشي اإن السشكة
الرابطة ب Úالششرق والغرب موجودة ،ويتم
دراسشة مرور اÿط ع Èالقالة عوضض سشوق
اهراسض ،اأما الطريق السشيار الربط بÚ
ليبيا وتونسض وا÷زائر ،فقد تبقى منه 84
كلم.

 ٪٣5من ﬁطات الصشيانة
مردوديتها صشفر
واأقر الوزير اأن النقل ا◊ضشري مطروح
ب -ح -دة ‘ ا÷ه -ة ال-غ-رب-ي-ة م-ن ال-ع-اصش-م-ة،
و–دث عن مقÎح ششركة اأجنبية ’إ‚از
شش -ب-ه مÎو ه-وائ-ي ،ي-وج-د ق-ي-د ال-دراسش-ة،
وب-اŸن-اسش-ب-ة ذك-ر ب-ا’سش-ت-ثمارات الضشخمة
ل -ل -دول -ة ال -ت -ي اأ‚زت ت -رام -واي ب -ورق -ل -ة
اŸنتظر اسشتÓمه هذه السشنة ،اإ ¤جانب
توسشيعه بقسشنطينة ،واإ‚ازه بسشطيف.
وبخصشوصض النقل بسشيارات ا’أجرة ،اأكد
اإع-داد دف Îشش-روط ل-ت-ن-ظ-ي-م-ه ،وا’إشش-كال
ي -ط -رح ب-ال-نسش-ب-ة ’أول-ئك ال-ذي-ن ي-نشش-ط-ون
بطريقة غ Òششرعية ،و‘ السشياق –دث
عن خط نقل سشريع با◊افلة يخصشصض له
رواق بالطريق السشريع يربط ب ÚاŸسشجد
الكب ÒواŸطار ،كما ” فتح خطوط نقل
عن طريق موؤسشسشة النقل ا◊ضشري بكل
النقاط التي ” تلقي طلب بخصشوصشها.
اÙط -ة ا÷دي -دة ل -ل -م -ط -ار ال -ت-ي م-ن
اŸق -رر اسش -تÓ-م-ه-ا ‘ ال-ع-ام  ،2018ت-ف-تح
اأف -ق -ا ج -دي -ا’ ،سش -ي -م -ا واأن -ه -ا Œع -ل م -ن
ا÷زائ- -ر ﬁط- -ة ع- -ب- -ور م- -ن واإ ¤ال- -دول
ا’إف-ري-ق-ي-ة اإ ¤ال-ق-ارات ا’أخ-رى ،ل-ت-فادي
الرحÓت الطويلة ‘ ،سشياق مغاير اأكد اأن
 35ب - -اŸائ - -ة م- -ن ﬁط- -ات الصش- -ي- -ان- -ة
مردوديتها صشفر.

اهÎاء الطرقات ليسس سشببا
‘ حوادث اŸرور
ون -ف -ى ‘ سش -ي -اق ح -دي -ث -ه ع -ن ح-وادث
اŸرور ،اأن يكون سشببها الوضشع الكارثي
للطرقات ،موؤكدا اأن الدولة ضشخت اأموا’
كبÒة ’إعادة تهيئة الطرقات وصشيانتها،
واأن العنصشر البششري السشبب ا◊قيقي.
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الموافق لـ  24جمادى األولى 1438هـ

أإكد أإن إÛلسص إلدسشتوري قد نصص على نظام تعويضشات جديد ،فادن:

آلقانون آلعضسوي آ÷ديد سسيقلّصس من أآجرة آلنوآب إآ ١00 ¤أآلف دينار
’صشوإت أإمر صشعب ’ Áكن مرإقبته
ششرإء إ أ

يتوقع إÿب ‘ Òإلقانون إلدسشتوري ﬁمد فادن أإن تعرف أإجور نوإب إÛلسص إلششعبي إلوطني ،إنخفاضشا،
Ãوجب مششروع إلقانون إلعضشوي إلذي سشينزل على إلŸÈان ‘ إلعهدة إلقادمة ،وÁكن حسشبه أإن ’ تتجاوز إلقيمة
 ١٠٠أإلف دج ،بعد أإن تلغى بعضص إلتعويضشات.

حياة  /ك

أاوضس -ح ف -ادن أان ال -ت -ع-ويضس-ات
التي يسستفيد منها النواب ل بد أان
يكون لها سسند ‘ الدسستور ،الذي
أات- -ى ب- -ج- -دي- -د ي- -ت -ع -ل -ق ب -ن -ظ -ام
ال-ت-ع-ويضس-ات ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ن-واب ،و
ه - -ذا م - -ا سس- -ي- -ح- -دده ال- -ق- -ان- -ون
العضسوي ا÷ديد الذي سسيدرسس و
يصس -ادق ع -ل -ي -ه م -ن ق -ب -ل ›لسس
ال- -وزراء ،وم- -روره ع -ل -ى الŸÈان
بغرفتيه ،حيث من اŸنتظر» أان
تكون هناك إاعادة النظر ‘ قيمة
ال- -ت -ع -ويضس -ات ك -ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة
باإلقامة « ..مؤوكدا أان اÛلسس
ال-دسس-ت-وري ل ي-ق-ب-ل ال-ت-ع-ويضسات
غ ÒاŸدسسÎة ،مشسÒا أان أاغلب
أاجور النواب تأاتي من تعليمات
مكتب اÛلسس.
و يتوقع فادن أان يعرف هذا
القانون العضسوي جدل كبÒا من
ق- - -ب- - -ل ال - -ن - -واب ال - -ق - -ادم Úإا¤
اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال -وط -ن -ي ‘
ال-ع-ه-دة ال-ق-ادم-ة ،ألن-ه» سسيصسفي
األج-ور وال-ت-ع-ويضس-ات ل يسس-ت-فيد
م -ن -ه -ا إال مسس -ت -ح -ق -ه-ا» ،ك-م-ا أان
الظرف القتصسادي للبلد يتطلب
ذلك ،مذكرا باإلجراء اŸتخذ ‘
شسان منحة نهاية العهدة .
ق - -ال ف- -ادن خÓ- -ل رده ع- -ل- -ى
أاسس -ئ -ل -ة الصس-ح-اف-ة ،أامسس ،خÓ-ل

م -ن -ت -دى ج -ري -دة «اÛاه -د» إان
هذا القانون ،سسيغلق الباب أامام
اÎŸشس -ح ،Úال -ذي -ن يسس-ع-ون إا¤
ك -رسس-ي ال-ن-ي-اب-ة «لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن
األج-ر» ،ال-ذي سس-ت-ت-ق-لصس ق-ي-م-ته
كثÒا ،مفيدا أان األجر القاعدي
للنائب ل يتعدى  80أالف دج .

آألجر آلقاعدي للنائب ل يتعدى
 80أآلف دج و آلبقية تعويضسات
و ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق بسس-ؤوال ح-ول
اسس -ت -ع -م -ال اŸال ال -ع-ام ل-ت-م-وي-ل
ا◊م- -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن ق -ب -ل

الوزراء اÎŸشسح ،Úأاو من قبل
مسسÒي اŸؤوسسسسات ،أاكد فادن أان
حسس-اب-ات ا◊م-ل-ة ت-ت-غ-طى بثÓث
مصسادر “ويل ،تتمثل ‘ مداخيل
اÎŸشسح ،و مسساهمة ﬁتملة من
الدولة التي تعطى إا ¤األحزاب
بعد اإلعÓن عن النتائج ‘ ،حالة
حصسول ا◊زب على  20باŸائة
م- -ن األصس -وات ع -ل -ى األق -ل ،و ل
ت -ق -دم ل -ه سس -وى  25ب-اŸائ-ة من
اŸصس- - -اري- - -ف ،ب - -اإلضس - -اف - -ة إا¤
مسساهمة ا◊زب من ميزانيته.
و ف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع -ل -ق Ãي -زان -ي -ة
األح- -زاب اŸم- -ث- -ل -ة ‘ ال -غ -رف -ة

إŸدير إلعام لششركة إلكندي إ÷زإئر:

السس - -ف - -ل - -ى م- -ن الŸÈان أاوضس- -ح
اŸتحدث أانها تتلقى  40مليون
سسنتيم عن النواب الرجال ،و 50
مليون سسنتيم على النائبات ،وهذا
Óحزاب ذات
ما يعطي قوة مالية ل أ
األغلبية الŸÈانية ،لتمويل حملتها
النتخابية .
ك -م -ا أاك -د أان ال -ق-ان-ون ي-رفضس
اسس -ت -ع -م -ال «الشس-ك-ارة « ‘ شس-راء
أاصس- -وات ال- -ن- -اخ- -ب ،Úك -م -ا Áن -ع
ال- -ت -ه -دي -د ال -ذي ي -وج -ه -ه ب -عضس
Óشس -خ -اصس ال-ذي-ن
اÎŸشس -ح Úل  -أ
يرفضسون تزكيتهم،ويعاقب عليها
ال-ق-ان-ون ب-السس-ج-ن ،مÈزا أاه-م-ية
الضسوابط القانونية وصسرامتها ‘
ما يخصس هذه التجاوزات ،غÒ
أانه ل Áكن مراقبة هذا اÛال،
و هذا ما يجعل األمر صسعبا -
حسسب قوله  ،-وهي تشسبه ‘ ذلك
عملية التعامÓت التي تتم خارج
البنوك .
و ‘ رده ع - -ل - -ى سس - -ؤوال ح- -ول
ت -رشس -ي -ح األق -ارب ،ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
الضس -ج -ة اإلع Ó-م-ي-ة ال-ت-ي أاث-ارت
جدل حول اŸوضسوع ،أافاد فادن
أان األق - -ارب غ‡ Òن - -وع Úم- -ن
الÎشس -ح ‘ ال -تشس -ري -ع -ي -ات ،ل-ك-ن
Áن - - -ع ع - - -ل - - -ى اÎŸشس - - -ح‘ Ú
النتخابات اÙلية.

آŸصسنع آلثا ÊلأÓدوية نهاية أآوت وآسستحدآث  400منصسب عمل مباشسر
’دوية
إتفاقيات مع ششركات عاŸية لتصشنيع إ أ

توإصشل ششركة إلكندي إسشتثمارإتها ‘
’دوية إلتي ’ تتوفر ‘
›ال صشناعة إ أ
إلسش-وق إل-وط-ن-ي-ة ،ب-ح-يث سش-ي-ت-م إفتتاح
إŸصشنع إلثا« Êإلتوأإم» نهاية أإوت ،2٠١7
إل-ذي سش-يسش-ت-ح-دث مباششرة  4٠٠منصشب
عمل جديد ،ليششرع ‘ إلتصشنيع إلفعلي
’ن ف -ري -ق إل-ع-م-ل م-درب وج-اه-ز ،ك-م-ا
أ
سش -ت -ت -ع -اق -د إŸؤوسشسش -ة م -ب -دئ -ي-ا م-ع ع-دة
’دوي-ة إل-ت-ي
شش-رك-ات ع-اŸي-ة ل-تصش-ن-ي-ع إ أ
ك- -انت تشش- -ك- -ل ع- -ب- -ئ- -ا ع -ل -ى إ’ق -تصش -اد
’نتاج
إل-وط-ن-ي ،ل-ن-ق-ل إل-ت-ك-ن-ول-وجيا وإ إ
كلية للجزإئر ،هذإ ما أإكده إŸدير إلعام
لشش -رك -ة إل -ك -ن -دي إ÷زإئ -ر ع-ب-د إŸن-ع-م
إلعلي.

سسهام بوعموشسة

كشسف عبد اŸنعم العلي ،أامسس ‘ ،رده عن
سسؤوال جريدة «الشسعب» على هامشس األبواب
اŸفتوحة على القطب الصسناعي الصسيدلÊ
لشسركة الكندي بسسيدي عبد الله ،عن مشسروع
ل- -تصس- -دي- -ر األدوي- -ة إا ¤دول غ -رب إاف -ري -ق -ي -ا
كخطوة أاو ¤ثم ينتقل إا ¤دول ا÷وار تونسس
وليبيا ،وهو توجه ا◊كومة ا÷زائرية نحو
التصسدير ،مضسيفا أان الشسركة لها نظرة على
اŸدى ال -ط -وي -ل ل-ت-وف Òف-رصس ع-م-ل ج-دي-دة
وت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات السس-وق ال-وط-نية ،وبالتا‹
التقليل من فاتورة السستÒاد ،وهذا بفضسل
تشسجيع ودعم الدولة ا÷زائرية للمسستثمرين.
وأاوضسح اŸدير العام لشسركة الكندي ،أان
هذه األخÒة شسركة جزائرية رائدة ‘ إانتاج
األدوي- -ة ت -وظ -ف ف -ري -ق -ا م -ن ذوي اŸه -ارات

ي -ت-ج-اوز  1100شس -خصس ب -ق -ي -ادة م -دي-ري-ن ل
يتجاوز متوسسط عمرهم سسن األربع ،Úبحيث
قدرت اسستثماراته  60مليون دولر أامريكي ‘
اŸرحلة األو ¤على أان تصسل إا 100 ¤مليون
دولر م - -ع اŸشس - -اري- -ع ا÷دي- -دةÃ ،ا ‘ ذلك
اŸصس -ن -ع ال -ت -وأام ال -ذي ه -و اآلن ‘ اŸرح -ل-ة
ال -ن-ه-ائ-ي-ة م-ن األشس-غ-ال ،وسس-يشس-رع ‘ اإلن-ت-اج
الفعلي نهاية أاوت من السسنة ا÷ارية.
وأاشسار ‘ هذا السسياق إا ¤أان الكندي أاول
 Èﬂسسبق للتصسنيع اÙلي ألدوية األمراضس
اŸزمنة» أامراضس القلب ،األمراضس العصسبية،
أام -راضس اŸسس -الك ال -ب -ول -ي -ة ،ال-رب-و ،أام-راضس
ا÷ه -از ال-ت-ن-فسس-ي ،أام-راضس األورام واŸن-اع-ة
الذاتية» ،مع تصسنيع جميع األشسكال ا÷افة
«أاق- -راصس وك- -بسس- -ولت» واألشس- -ك -ال السس -ائ -ل -ة
والكرÁات واŸواد الهÓمية ،أاشسكال ا◊قن
ال -ذي ه -و مشس -روع ‘ م -رح -ل -ة م -ت -ق -دم-ة ‘
التصسميم ،وتوسسع الشسركة ›موعتها باألدوية
اŸشستقة من التكنولوجيا ا◊يوية من خÓل
السستحواذ على تراخيصس لعÓجات جديدة
‘ هذه الفئات ومن اŸتوقع أان ينتج منتجات
األورام واŸنتجات ا◊يوية اŸماثلة ،علما أانه
يتم تصسنيع منتجاته وفقا للمعاي Òالدولية ‘
م -نشس -أاة ب -تصس -م-ي-م واف-قت ع-ل-ي-ه إادارة ال-غ-ذاء
والدواء األمريكية.
وب -ال -نسس-ب-ة ◊صس-ة ال-ن-ا œاÙل-ي ل-لشس-رك-ة
فهي تقدر ب 45باŸائة ،وحصستها من السسوق
الوطنية تقدر ب  7باŸائة وتهدف إا ¤بلوغ 10
باŸائة ،بحيث تنتج  55مليون علبة سسنويا،
وسسيصسل اإلنتاج إا ¤أاك Ìمن  90مليون مع

شسروع اŸصسنع ا÷ديد ‘ العمل‡ ،ا سسيقلل
فاتورة السستÒاد.

ملفات لتسسجيل  20مسستحضسر دوآء
على مسستوى وزآرة آلصسحة
وموازاة مع ذلك ،تتعامل مؤوسسسسة الكندي
مع الصسيدليات اŸركزية التي تتقدم بطلبات
خ- -اصس -ة ل -تصس -ن -ي -ع األدوي -ة غ ÒاŸت -وف -رة ‘
السس -وق ا÷زائ -ري -ة ،ب -ح -يث وضس -عت م -ل -ف-ات
لتسسجيل حوا‹ عشسرين مسستحضسر دواء على
مسستوى الوزارة الوصسية حسسب طلبات السسوق،
ول- -دي- -ه -ا خ -ط -ة مسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة دق -ي -ق -ة ح -ول
السستثمار ،البيع ،و تسسجيل األدوية ،حسسب ما
أافاد به اŸدير العام لشسركة الكندي .مشسÒا
إا ¤تسسجيل اŸؤوسسسسة  150دواء وهذا إالتزاما
م -ن-ه-ا ب-ت-حسس Úن-وع-ي-ة ح-ي-اة ا÷زائ-ري Úم-ن
خÓ- -ل ت- -وف Òم -ن -ت -ج -ات ذات ج -ودة ع -ال -ي -ة
وبأاسسعار معقولة.
و‘ ه- - -ذا الشس- - -أان ،ن- - -وه ع- - -ب- - -د اŸن - -ع - -م
Ãج -ه -ودات السس -ل -ط -ات ا÷زائ -ري -ة ‘ دع -م
Óدوي -ة‡ ،ا ي-ن-ع-كسس
الصس -ن -اع -ة ال -وط -ن -ي -ة ل  -أ
إايجابيا على القتصساد الوطني ،ويوفر فرصس
ع -م -ل ج -دي -دة ،م -ذك -را ب -أان الشس -رك -ة ل-دي-ه-ا
ات -ف -اق -ي -ة م -ع ا÷ام -ع -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ت-دريب
وتأاهيل الطلبة قبل تخرجهم ،بحيث خصسصست
م-ي-زان-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ،وم-ي-زان-ي-ة أاخ-رى
ل -ت -حسس Úظ -روف م -ع -يشس -ة ال -ف -ئ -ات اŸع-وزة
وت -ق-د Ëال-دع-م ل-ل-ج-م-ع-ي-ات اÒÿي-ة ل-ت-وزي-ع
اŸسساعدات.

بهدف إلتعاون وفتح فرصص إلتكوين أإمام إلطلبة

إآمضساء آتفاقية شسرآكة ب Úجامعة بومردآسس وشسركة»سسيمنسس»
أاشسرف ،أامسس ،رئيسس جامعة بومرداسس
ع -ب -د ا◊ك -ي -م ب-ن ت-ل-يسس ،رف-ق-ة ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة
اÙروقات حابي ادير ،على مراسسيم التوقيع
الرسسمي على اتفاقية شسراكة وتعاون ‘ شستى
اÛالت العلمية والتكنولوجية ب Úا÷امعة
وشسركة»سسيمنسس» األŸانية ،بحضسور الرئيسس
اŸدي- -ر ،وذلك Ãق- -ر الشس- -رك- -ة ب Íع- -ك- -ن -ون
بالعاصسمة.
‘ تعليقه على بنود التفاقية وأاهدافها،
كشس- - -ف رئ- - -يسس ج - -ام - -ع - -ة اﬁم - -د ب - -وق - -رة
الÈوف -يسس -ور ب-ن ت-ل-يسس ،م-ت-ح-دث-ا ل-لشس-عب»أان

مشسروع التفاق يسسعى إا ¤التعاون الشسامل ‘
ﬂت -ل-ف اÛالت ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة،
وفتح باب التكوين لفائدة الطلبة لÓسستفادة
م- -ن اÈÿات والÈام- -ج وك- -ذا ال -ت -ط -ب -ي -ق -ات
ال-ع-ل-م-ي-ة ل-ه-ذه الشس-رك-ة ال-ع-اŸي-ة ب-هدف ربط
ا÷امعة باÛال التطبيقي الفعال وكذا عا⁄
الشسغل ‘ القطاع القتصسادي.
ك -م -ا رب-ط رئ-يسس ج-ام-ع-ة ب-وم-رداسس ه-ذه
اŸب -ادرة ب -اإلسسÎات -ي -ج -ي -ة ا÷دي -دة ل -ق-ط-اع
التعليم العا‹ اŸتعلقة بسسياسسة ربط ا÷امعة
باŸيدان القتصسادي لتحقيق تكوين فعال وذو

ف -ائ-دة ون-وع-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة ول-يسس ›رد
تكوين لتخريج البطال Úمثلما قال ،مشسÒا
أايضسا»أان هذا التفاق الذي حمل طابعا دوليا
سسبقه إامضساء  7اتفاقيات تعاون وشسراكة مع
مؤوسسسسات وطنية –مل جملة من األهداف
ع- -ل -ى رأاسس -ه -ا ت -ف -ع -ي -ل اÛال ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي
والسستفادة من بحوث ومشساريع الطلبة وكذا
Óدماج اŸهني مسستقب.Ó
خلق فرصس ل إ

بومرداسس..ز /ك
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شسريط يدعو إآ ¤عدم آسستغÓل آ÷امعة
‘ مسسارآت ل تخدم آلبحث آلعلمي
«إلششعب» شسدد مدير جامعة ا÷زائر  ،3رابح
شس- -ري- -ط ع- -ل- -ى ضس- -رورة ال- -ن -أاي ب -ا÷ام -ع -ة ع -ن
السستغÓل ‘ مسسارات ل تخدم البحث العلمي،
منددا بسسعي بعضس األطراف إا ¤طرح قضسايا
ا÷امعة ‘ أاطرغ Òسسلمية من خÓل الدفع بها
إا ¤الشسارع .و‘ موقفه إازاء األحداث اŸؤوسسفة
التي عرفتها بحر األسسبوع الفارط كلية العلوم
السسياسسية والعÓقات الدولية ،أاكد شسريط ‘ بيان
÷امعة ا÷زائر  3على أان «الظرف ا◊ا‹ الذي
تعيشسه ا÷زائر واŸرحلة التي Œتازها تتطلب
يقظة وحنكة كبÒة إلبعاد ا÷امعة والنأاي بها عن
السستغÓل ‘ مسسارات ل تخدم البحث العلمي
ول اÛتمع».
وذكر ‘ هذا الصسدد بأان ا÷امعة تعد «مرفقا
عموميا ﬁكوم بقوان Úل بد من احÎامها من
قبل ﬂتلف أاألطراف ،كما أانها «فضساء مفتوح

ي- -ح- -ك- -م- -ه ا◊وار وروح اŸسس- -ؤوول- -ي -ة وأاي Œاوز
ل -ل -ق -ان -ون وع -دم الح-ت-ك-ام إا ¤ا◊وار ي-ؤودي إا¤
انسسدادات غﬁ Òمودة النتائج» ،مشسÒا إا ¤فتح
–قيق معمق حول ما حدث لتحديد اŸسسؤووليات
ومعاقبة من هم وراء التجاوزات التي حصسلت.
و ⁄يغفل مدير جامعة ا÷زائر  3اإلشسادة
ب»حكمة األسساتذة الذين رفضسوا النخراط ‘
مسسار العنف وعملوا على اسستباب األمن وإابعاد
ا÷ام-ع-ة ع-ن ال-تشس-ج-ن-ات والصس-راعات الضسيقة»،
مÈزا دوره- -م ‘ «ت- -ك- -ريسس السس- -ت -ق -رار ( )...و
ت-ع-زي-زه ب-ال-ت-وازي م-ع سس-ع-ي-ه-م إا ¤ت-رق-ية البحث
وتلق ÚاŸعارف» .يذكر أان كلية العلوم السسياسسية
والعÓقات الدولية ب Íعكنون كانت قد شسهدت
اÿميسس اŸنصسرم تعرضس عدد من األسساتذة إا¤
اعتداء من طرف أاشسخاصس تضساربت األنباء حول
هوياتهم ،أادى إا ¤نقل بعضسهم إا ¤اŸسستشسفى.

 ١٠٠٠فÓح سشيسشتفيدون من إÙطت Úإ÷ديدتÚ

مياه سسقي ألك Ìمن  7آآلف هكتار باŸتيجة

ت -ع -زز ق-ط-اع إŸي-اه ‘ وح-دة إŸت-ي-ج-ة
إلوسشط Ãحطت Úجديدت Úلضشخ مياه
إلسش- -ق- -ي ،وإل- -ت- -ي سش- -ت- -غ- -ط- -ي مسش- -اح- -ة
إج -م -ال -ي -ة تسش-اوي إلـ  7٠9٠ه-ك-ت-ار من
إلبسشات“ ،Úتد من سشيدي موسشى ششرقا
ب -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصش-م-ة إ ¤م-وزإي-ة غ-رب-ا
بالبليدة ،بطاقة ضشخ تصشل إ ¤حدود
إلـ  ١٠ميغاوإط ،وضشمان توظيف أإكÌ
من  ١٠٠عامل ‘ مناصشب مباششرة و غÒ
مباششرة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

والبليدة ،هي قليلة جدا ول تكفي لحتياجات
الفÓح ÚاŸسستثمرين ،ول تغطي اŸسساحة
الكلية اŸسسقية ،و هو ما يهددها بالتعرضس
ل -ل-ج-ف-اف وال-قضس-اء ع-ل-ى اŸن-ت-وج ال-فÓ-ح-ي،
واŸت -م -ث -ل ‘ أاشس -ج -ار ا◊وامضس وال -ف -اك-ه-ة
واÿضسروات وا◊بوب.
كما أان كثÒا من مسسÒي تلك اŸسستثمرات
ال-فÓ-ح-ي-ة ،اضس-ط-روا إا ¤ح-ف-ر آاب-ار ارت-وازي-ة
غ Òق -ان -ون -ي -ة‡ ،ا ع -رضس -ه -م إا ¤ع -ق -وب -ات
وغرامات مالية ‘ أاحكام صسادرة عن ا÷هات
ال -قضس -ائ -ي -ة اŸسس -ؤوول -ة ،ب -ي -ن -م -ا ب -ق-ي-ة اآلب-ار
اŸوج -ودة واŸرخصس -ة ل ت -ك -ف-ي ب-دوره-ا ول
تغطي الحتياج Ÿياه السسقي.
بدوره اأوضسح اأم Úعام جمعية السسقايÚ
ﬁم -د ب -وج -ل -ة لـ «الشس -عب» ،اأن مسس -ت-ق-ب-ل
اŸسس-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة اŸوج-ودة ح-ال-ي-ا
ب -اŸت -ي-ج-ة ال-غ-رب-ي-ة ي-ه-دده ا÷ف-اف ،وه-م
يÎجون اŸسسوؤول Úاأن يعيدوا النظر ‘
مقدار حصسة مياه السسقي ،ثم اأنهم كانوا
ي -ن -ت -ظ -رون م -ن مسسÒي دي -وان السس-ق-ي اأن
يضس-اع-ف ا◊صس-ة ل-ل-م-وسس-م ا÷اري ،وال-ت-ي
كانت “نح للفÓح ‘ Úالسسنوات اŸاضسية
و اŸقدرة بـ  6اآلف م Îمربع ،اإل اأن
الرقم تقلصس Ãعدل نصسف تلك الكمية،
وهو ما يجعل مسستقبل اŸنطقة ‘ خطر
حقيقي.

اŸشسروع الذي ” إاعطاء إاشسارة انطÓقه
م -ط -ل -ع السس -ن -ة ا÷اري -ة ،يضس-م-ن ‘ اÙط-ة
األو ¤والثانية ،ضسخ كميات من مياه السسقي
تÎاوح ب Úالـ  1.9و  8م Îمكعب ‘ الثانية
الواحدة ،موصسولة بشسبكة قنوات “تد على
مسسافة طولية تقدر بـ  30كيلوم ،Îو” اختيار
م- -ن- -ط- -ق- -ة الشس- -ب- -ل- -ي إا ¤الشس- -م- -ال ك -ع -ن -وان
ل-ل-م-ح-ط-ت ،Úوج-اء اŸشس-روع ل-تسس-ه-ي-ل ع-ملية
السسقي وتوف ÒاŸياه بالنسسبة للفÓح.Ú
وسسيسستفيد من اŸشسروع ما ل يقل عن الـ
 1000فÓح ،ويعول القائمون على اŸشسروع
لتفعيل و منح إاضسافة ‘ العجلة القتصسادية
‘ ق -ط -اع ال -زراع -ة وال -بسس -ت -ن -ة ب-اÿصس-وصس،
للرفع من طاقة اإلنتاج ‘ بسسات Úا◊مضسيات
ب -اÿصس -وصس وال -ف -اك -ه-ة الأخ-رى
إإششهار
اŸشس - -ك - -ل - -ة ب Úأاشس - -ج- -ار اÿوخ
وال- -ت- -ف- -اح وال- -ك- -روم وال- -زع- -رور
وغÒها من أانواع الفاكهة ،وسسيتم
“وي- - -ن اÙط- - -ت Úم - -ن م - -ي - -اه
التجميع بوادي حمام ملوان .
Ãناسسبة حصسولها على شسهادة الدكتوراه
و يأاتي اŸشسروع الهام ‘ وقت
ارت- -ف -ع ف -ي -ه -ا م -نسس -وب السس -دود بدرجة مشسرف جدا عن موضسوع « التحول
بنسسبة وصسلت ‘ اŸتوسسط حدود ال -دÁق-راط-ي ودوره ‘ ت-ف-ع-ي-ل ال-ت-ك-ام-ل ‘
الـ  71باŸائة ،و‘ ظل الطلب اŸغ -رب ال -ع-رب-ي» وأام-ام ÷ن-ة م-ن-اقشس-ة م-ن
اŸت - - -زاي - - -د م- - -ن ال- - -فÓ- - -ح Úو
‡ث- -ل- -ي -ه -م ،خ -اصس -ة ب -اŸت -ي -ج -ة خÒة أاسس- -ات- -ذة ك- -ل- -ي- -ة ال- -ع -ل -وم السس -ي -اسس -ي -ة
الوسسط والغربية ،حيث سسبق و أان والعÓقات الدولية ،برئاسسة الدكتور ﬁند
ت- -ق- -دم أاصس- -ح- -اب مسس- -ت- -ث -م -رات برقوق وبن عبد إلعزيز ،حطاب عبد
فÓحية فردية وجماعية بطلبا
ت إŸالك ،ب-ل-ع-ور مصش-ط-ف-ى ،ترإكة ،أاث-ب-تت
إا ¤ا÷ه -ات ال-وصس-ي-ة اŸسس-ؤوول-ة،
بضس -رورة ال -ت -ع -ج -ي -ل واسس-ت-دراك الطالبة جدارتها واسستحقاقها لهذا التتويج
ا◊صسة التي ” تخصسيصسها لسسقي األك -ادÁي « ي -ت -ق -دم رئ -يسس ال -ت -ح -ري-ر نور
كماونيقاار◊بصسةم انلتالـي ”9أال–فديهدكهتااربـ ،إل-دي-ن ل-عرإجي إا ¤الأسس - -ت - -اذة بورنان
 3آالف م Îم - - -ك- - -عب Ÿوسس- - -م نعيمة بأاخلصس التها ÊوالتÈيكات Ãناسسبة
ال -ف Ó-ح -ة ‘  ،2016واŸق-ت-ط-عة هذا التتويج العلمي ،متمنيا لها اŸزيد من
م -ن م -ي -اه سس -د اŸسس -ت -ق-ب-ل ع-ل-ى اŸراتب العليا.
ا◊دود ب Úوليتي ع Úالدفلى

تهنئة
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إلثÓثاء  ٢١فيفري  ٢٠١٧م
إلموإفق لـ  ٢4جمادى إألولى  ١438هـ

لفريقي و ليسس العكسس
ل–اد ا إ
اŸغرب بحاجة إا ¤ا إ

تطلعات إا– ¤قيق تقدم فعلي ‘ مسسار تصسفية
اإ’سستعمار من الصسحراء الغربية

أاوضشح خÈاء و ﬂتصشون ‘
ال -ع Ó-ق -ات ال -دول -ي -ة وال -ق-ان-ون
الدو‹ أان اŸغرب هو من يحتاج
إا ¤ال–اد الف - -ري - -ق- -ي ن- -ظ- -را
ل-ل-ث-ق-ل ال-ذي أاصش-ب-حت تتميز به
اŸن-ظ-م-ة ال-ق-اري-ة ،وذلك مقابل
ال-ع-زل-ة ال-دول-ي-ة ال-ت-ي أاصشبحت
تعا Êمنها الرباط بسشبب تعنتها
‘ مسش-ار ا◊ل السش-ي-اسش-ي ل-ل-ن-زاع
حول الصشحراء الغربية.
ويÓحظ إıتصسون أإن إإل–اد
إلفريقي قائم على مبادئ رإسسخة
“ث -ل ه -وي -ة إلشس -ع -وب إإلف -ري -ق-ي-ة و
ت - -اري - -خ- -ه- -ا إل- -نضس- -ا‹ ،إذ ل Áك- -ن
إلتÓعب بها.
‘ ه- -ذإ إلسس- -ي- -اق ق- -ال إألسس- -ت- -اذ
ب -اŸدرسس -ة إل -وط-ن-ي-ة إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-ل-وم
إلسس -ي -اسس -ي-ة ،إل-دك-ت-ور ﬁم-د سس-ع-ي-د
مكي ،إن إŸغرب سسعى إ ¤إإلنضسمام
إ ¤إŸنظمة إلقارية بسسبب ““إŸكانة
إلضسعيفة إلتي أإصسبح يعا Êمنها على
إلصسعيد إلدو‹ ،خاصسة فيما يتعلق
ب -ال -ن -زإع ح -ول إلصس -ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة““،
معتÈإ أإن هذإ إإلنضسمام ““هو أإمر
ع -ادي ج -دإ إلع-ت-ب-ارإت ج-غ-رإف-ي-ة““.
وأإب -رز إÙل -ل إلسس -ي -اسس-ي أإن قضس-ي-ة
إلصس -ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة أإصس-ب-حت –ظ-ى
ب- -اه- -ت- -م- -ام دو‹ م- -ت- -زإي- -د وأإن ك- -ل
إŸن -ظ -م-ات إإلق-ل-ي-م-ي-ة وإل-دول-ي-ة ‘
إل-ع-ا ⁄أإصس-ب-حت ت-ع-ي ع-دإل-ة إل-ك-فاح
إلصسحرإوي و بالتا‹ وجد إŸغرب
نفسسه معزول عن إلعا““ ⁄ولهذإ ÷أا
إ ¤إل–اد إإلف -ري -ق -ي إل -ذي أإصس-ب-ح
يكتسسب زخما متزإيدإ““.
م-ن ج-ان-ب-ه ،أإوضس-ح أإسس-ت-اذ إل-ع-لوم
إلسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ب- -ج- -ام -ع -ة مسس -ت -غ -اÂ
وإıتصص ‘ إل-درإسس-ات إإلف-ري-ق-ي-ة
وإلسسÎإتيجية،أإبصس Òأإحمد طالب،

 Èال

عا⁄

ع

أإن إŸغرب أإدرك إآلن أإن إنسسحابه
م-ن م-ن-ظ-م-ة إل-وح-دة إإلف-ري-ق-ية كان
خ -ط -أا إسس-ت-وجب تصس-ح-ي-ح-ه ب-ع-د 3٢
سسنة ،بحيث أإن ““إلرباط أإدركت قوة
منظمة إإل–اد إإلفريقي““ وأإنه ““ل
Áكن إلعمل بشسكل منعزل عن هذإ
إلهيكل إلقاري إلذي أإضسحى أإك Ìقوة
و زخما““ ،وبالتا‹ فإان إŸغرب هو
إل- - -ذي صس - -ار ب - -ح - -اج - -ة إ ¤إإل–اد
إإلفريقي وليسص إلعكسص.

اŸصسادقة على نصسوصس ا’–اد
اعÎاف با÷مهورية
الصسحراوية
أإم-ا م-ن إل-زإوي-ة إل-ق-ان-ون-ي-ة ،ف-ق-د
أإك- -د إıتصص ‘ إل- -ق -ان -ون إل -دو‹،
إل- -دك- -ت- -ور ل- -ن- -وإر ف- -يصس -ل ،أإن ف -ع -ل
إŸصس -ادق -ة ع -ل-ى إل-ع-ق-د إل-ت-أاسس-يسس-ي
ل–Óاد إإلفريقي ““ هو من وجهة
ن -ظ -ر إل -ق -ان -ون إل -دو‹ ،ب -ح -د ذإت -ه
إعÎإف ب -ا÷م -ه -وري -ة إلصس -ح -رإوي-ة
إل -ت -ي ه -ي عضس -و م -ؤوسسسص ل–Ó-اد““،
مشسÒإ إ ¤أإن ه- -ن- -اك ت- -ع- -ارضس -ا بÚ
مضسمون إلقانون إلتأاسسيسسي ل–Óاد
إإلفريقي وإلدسستور إŸغربي ،إل أإن
هذإ إلتعارضص ل Áكن أإن يؤوثر على
عمل إل–اد إإلفريقي ألن عمل هذه
إŸن -ظ -م -ة إل -ق -اري -ة م -ؤوط -ر Ãوجب
إل-ق-ان-ون إل-ت-أاسس-يسس-ي وعليه فاŸغرب
م -ل -زم ب-احÎإم أإح-ك-ام ه-ذإ إل-ق-ان-ون
إلذي يسسمو على دسستوره إلدإخلي.
وذك - - - -ر إÿب Òإل- - - -ق- - - -ان- - - -و Êأإن
إ÷م-ه-وري-ة إلصس-ح-رإوي-ة م-ن م-نظور
إل -ق -ان -ون إل -دو‹ ه -ي ““دول -ة ق -ائ-م-ة
بذإتها ترزح –ت إلحتÓل““ ،وهي
تخضسع Ÿسسار تصسفية إسستعمار –ت

غامبيا تعود للجنائية

رحب
@ ب-ا‚ول:
لعضس------اء ف-----ى
›لسص إل------دول إ أ
إÙك--م--ة إ÷ن-ائ-ي-ة إل-دول-ي-ة ب-ق-رإر
رئيسص غامبيا إ÷ديد آإدإما بارو بالعدول
عن خروج بÓده من عضسوية إÙكمة وإلغاء
لجرإءإت إلتى إتخذها سسلفه يحيى جامع
كافة إ إ
فى هذإ إلصسدد.
وك--ان رئ--يسص غ--ام--ب--ي--ا إلسس--اب-ق أإع-ل-ن ف-ى ن-وف-مÈ
إŸاضس--ي ع--ن إع--ت--زإم غ--ام--ب--ي-ا إÿروج م-ن عضس-وي-ة
إÙكمة وتخلي بÓده عن إللتزإم بنصسوصص إتفاقية
روما إŸنشسئة للمحكمة.

إاقالة مسسؤوول انتقد سسياسسة الرئيسس
@ واششنطن :أإكد مسسئول رفيع إŸسستوى بالبيت
لمن
لبيضص ،إقالة كريج دير من إلعمل ‘ ›لسص إ أ
إأ
لمريكي بعد تصسريحات أإد ¤بها مؤوخرإ
إلقومى إ أ
تضسمنت إنتقادإت لسسياسسة إلرئيسص دونالد ترإمب.
لخ--ب--اري--ة
وذك---رت شس--ب--ك--ة (إي--ه ب--ي سس--ي ن--ي--وز) إ إ
لم--ري--ك--ي--ة أإن ك--ري--ج  -إل--ذي ع--ي-ن-ه ت-رإمب إلشس-ه-ر
إأ
لمن
لدإرة إلقسسم إلغربي من ›لسص إ أ
إŸاضسي رئيسسا إ

رعاية إأل· إŸتحدة مثلها مثل كل
إلدول إلتي مرت ع Èهذإ إŸسسار
لتحقيق إسستقÓلها.
وك-ان م-ن-دوب ج-ب-ه-ة إل-ب-وليسساريو
لدى إل· إŸتحدة ،أإحمد بوخاري،
أإكد أإن إنضسمام إŸغرب إ ¤إل–اد
إإلفريقي ““قد يشسكل فرصسة لتسسوية
إل -ن -زإع ب -الصس-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة وي-ك-ف-ي
فقط أإن تتفادى إلرباط إŸرإوغة““،
خاصسة وأإن هذإ إلنضسمام ” على
أإسس-اسص م-وإف-ق-ة إل-رب-اط ع-ل-ى م-يثاق
إل–اد إإلفريقي إلذي يتع Úعليه
إحÎإمه.
وبتوقيعه على إŸيثاق إلتأاسسيسسي
ل–Óاد ،يكون إŸغرب قبل قانونيا
ب -ح -دوده إŸعÎف ب -ه -ا دول -ي -ا وه -ي
إ◊دود إل- -ت- -ي ل تشس- -م- -ل إلصس -ح -رإء
إل -غ -رب -ي -ة ،ي -وضس -ح ،م-ن ج-ه-ت-ه وزي-ر
إÿارجية إلصسحرإوي ،ولد إلسسالك،
مؤوكدإ أإنه ““إذإ ما حاول إلحتÓل
إلتملصص من إلتزإماته إلتي وقع عليها
فسسيجد نفسسه ‘ وضسعية صسعبة و‘
ع- -زل- -ة ع- -ل- -ى إلصس- -ع -ي -د إإلف -ري -ق -ي
وإلعاŸي““ ،ألن إألسسسص إلتي قامت
ع-ل-ي-ه-ا إŸن-ظ-م-ة إل-ق-اري-ة ه-ي –رر
إلقارة وإلقضساء على إلسستعمار ومنع
إإلسستحوإذ على إألرإضسي بالقوة.

إسسÎإت -ي -ج-ي-ة م-غ-رب-ي-ة ﬁت-م-ل-ة غÒ
م-ط-اب-ق-ة Ÿي-ث-اق إل–اد إإلف-ري-قي““
سسيما ‘ مادته إلرإبعة إلتي تتعلق
مباشسرة بالشسعب إلصسحرإوي.
وتعت ÈإŸادة  4من ميثاق إل–اد
إإلفريقي أإن حدود إلدول إألعضساء
هي تلك إÙددة يوم نيل إلسستقÓل
وبذلك فإان حدود إŸغرب تعود إ¤
سس -ن-ة  ١٩5٦وب-ال-ت-ا‹ ف-ه-ي تسس-ت-ثني
بوضسوح أإرإضسي إلصسحرإء إلغربية من
سسلطتها عليها.
و‘ ح - -ال ع - -دم إحÎإم إŸغ- -رب
إلل- -ت- -زإم- -ات- -ه ،ف -إان ““ه -ذإ ي -ع -ن -ي أإن
إŸغ- -رب ق- -د غ -ل -ط أإعضس -اء إل–اد
إإلفريقي إلذين يتع Úعليهم إلتحلي
ب- -ا◊ذر ح- -ت- -ى ل ي- -ك -ون إسس -ت -ق Ó-ل
إلصسحرإء إلغربية ضسحية للمناورإت
إلن- -ت- -ه- -ازي- -ة وإÿدإع إلسس- -ي -اسس -ي““،
يوضسح إلسسيد بوخاري.

–ذير من أاي مناورة غÒ
مطابقة Ÿيثاق ا’–اد
إل أإن -ه ،وإع -ت -م -ادإ ع -ل -ى سس-وإب-ق
إÙتل ،شسكك إلسسيد بوخاري ‘ ““
نزإهة““ و«صسرإحة““ إŸغرب ،مشسÒإ
إ““ ¤إل- -ن- -وإي- -ا إÿف- -ي- -ة““ ل- -ل -م -غ -رب،
موضسحا أإن ““إلشسعب إلصسحرإوي ⁄
يثق أإبدإ ‘ إÙتل““ﬁ ،ذرإ من ““أإي

إلعدد
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ح -ق -قت ا◊م -ل -ة ال -عسش -ك -ري -ة ال-ع-راق-ي-ة
ل- -ت- -ح- -ري -ر غ -رب م -دي -ن -ة اŸوصش -ل ،ت -ق -دم -ا
م- -ل -ح -وظ -ا ،إاذ ‚حت ال -ق -وات ال -ع -راق -ي -ة ‘
لÁن
تطه Òمسشاحة واسشعة من السشاحل ا أ
م -ن اŸدي-ن-ة وب-اتت ع-ل-ى ب-ع-د  5كيلومÎات
ج- -ن- -وب -ي اŸط -ار ،ي -ت -زام -ن ذلك م -ع ت -ن -ام -ي
للف م-ن
اıاوف م -ن سش -وء أاوضش -اع م -ئ-ات ا آ
اŸدني ،Úلسشيما مع أانباء حول وجود نقصس
كب ‘ ÒاŸياه والغذاء.
وبعد أإن ” –رير إ÷انب إأليسسر للمدينة من
سس-ي-ط-رة إل-ت-ن-ظ-يم ‘  ٢4ج-ان-ف-ي إŸاضس-ي ،أإع-لن
رئيسص إلوزرإء إلعرإقي حيدر إلعبادي أإمسص ‘ بيان
له عن إنطÓق إلعمليات إلعسسكرية لسستعادة غرب
إŸوصسل وإنطÓق صسفحة جديدة من عمليات ““
ق -ادم -ون ي -ا ن -ي-ن-وى““ ل-ت-ح-ري-ر إ÷انب إألÁن م-ن
إŸوصسل و–رير إŸوإطن Úمن إرهاب ““دإعشص““،
قائ““ Óإن مهمتنا –رير إإلنسسان قبل إألرضص ““،
على ما ورد ‘ إلبيان.
Œدر إإلشسارة إ ¤أإن إ÷انب إلغربي من مدينة
إŸوصسل ،إلذي يطلق عليه سسكان إŸدينة تسسمية
““إلسساحل إألÁن““ ،أإصسغر من حيث إŸسساحة لكن
كثافته إلسسكانية مقارنة با÷انب إلشسرقي أإك،È
ويعد معق Óتقليديا قدÁا للمسسلح.Ú
وت -ن -تشس -ر ق -وإت ت -اب -ع -ة ل-وزإرة إل-دإخ-ل-ي-ة وم-ن
إلشسرطة إل–ادية منذ نوفم ÈإŸاضسي ‘ موإقع
على إألطرإف إ÷نوبية من مطار إŸوصسل إلتي
تربط أإحياء جنوبية للمدينة بالضسفة إلغربية من
نهر دجلة.
وتخوضص إلقوإت إلعرإقية وإلقوإت إŸسساندة
ل -ه -ا م -ع -رك -ة صس -ع -ب -ة ‘ إلسس -اح -ل إلÁن Ÿدي-ن-ة
إŸوصسل بعد توقف دإم نحو شسهر ،منذ إحكامها
إلسسيطرة على إلسساحل إأليسسر للمدينة.
وب -حسسب م -رإق -ب Úف -إان صس -ع -وب -ة إŸع -رك -ة ‘
إلقسسم إلغربي تكمن ‘ عدة معطيات ،بسسبب كثافة
توإجد إلسسكان ‘ ذلك إلقسسم ،كما يتعذر على

إلدبابات وإŸدرعات إلتحرك ‘ إلشسوإرع وإألزقة
إلضسيفة لغرب إŸدينة ،إ ¤جانب خطورة شسبكة
إŸمرإت وإألنفاق إلتي بناها إلتنظيم إإلرهابي
وإلتي قد يسستخدمها ‘ عمليات إلختباء وإلقتال.

تخوفات حول مصس ÒاŸدنيÚ
وت -ت -زإم -ن ع -م -ل-ي-ة –ري-ر إŸوصس-ل م-ع ت-ن-ام-ي
إıاوف م - -ن سس - -وء أإوضس - -اع م - -ئ- -ات إآللف م- -ن
إŸدني Úإلعالق ‘ Úإ÷انب إلغربي من إŸدينة،
لسسيما مع أإنباء حول وجود نقصص كب ‘ ÒإŸياه
وإل -غ -ذإء ،فضس Ó-ع-ن ت-ع-رضص إلسس-ك-ان Ÿضس-اي-ق-ات
م -ت -زإي -دة م -ن م -ق -ات -ل -ي ت -ن -ظ -ي-م ““دإعشص““ إل-ذي-ن
يسستعدون لصسد هجوم إلقوإت إلعرإقية.
وح-ذرت م-ن-ظ-م-ات إنسس-ان-ي-ة دول-ي-ة م-ن إل-وضسع
إŸأاسساوي للمدني ،Úحيث ذكر تقرير Ÿكتب إأل·
إŸتحدة للشسؤوون إإلنسسانية ‘ إلعرإق أإنه ““مع بدء
إل -ع -م -ل -ي-ات إل-عسس-ك-ري-ة لسس-ت-ع-ادة إلسس-ي-ط-رة ع-ل-ى
مناطق غرب إŸوصسل هناك عشسرإت إآللف من
إألسسر إŸعرضسة للخطر إلشسديد ،وتؤوكد إلدرإسسات
إŸسسحية إلتي أإجريت حديثا مع إ÷هات إلرئيسسية
‘ تزويد إŸعلومات بأان إمدإدإت إلغذإء وإلوقود
ت -تضس -اءل وأإن إألسس -وإق وإÓÙت إل -ت -ج -اري -ة ق -د
أإغلقت وإŸياه إ÷ارية نادرة وإلكهرباء ‘ إلعديد
من إألحياء إلسسكنية إما تعمل بصسورة متقطعة أإو
قطعت “اما““.
وتقدر إأل· إŸتحدة بأان هناك ما ب٧5٠ Ú
إ 85٠ ¤أإلف شسخصص من إŸدني ÚإŸقيم‘ Ú
إ÷زء إلغربي من مدينة إŸوصسل.
للتذك Òفإان تنظيم ““دإعشص““ إإلرهابي “كن ‘
إلعاشسر من جوإن  ٢٠١4من إلسسيطرة على مدينة
إŸوصسل وكذلك على منشسآات حيوية ‘ إŸدينة من
أإه-م-ه-ا م-ب-ن-ى ﬁاف-ظ-ة ن-ي-ن-وى وإŸط-ار ،وق-نوإت
ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة أإع -قب ذلك إط Ó-ق أإل-ف سس-ج Úم-ن
إلسسجن إŸركزي.

جمهورية إافريقيا الوسشطى

إادانة أا‡ية ودولية لتجدد أاعمال العنف
نددت خمسس منظمات دولية ،بينها
لوروب- - - -ي
ل· اŸت - - - -ح- - - -دة وال–اد ا أ
ا أ
لث - -ن،Ú
لف- - -ري- - -ق - -ي ،أامسس ا إ
وال–اد ا إ
بأاعمال العنف التي قامت بها ا÷ماعات
اŸسشلحة ‘ جمهورية إافريقيا الوسشطى
لزم-ة النسش-ان-ي-ة
وال -ت-ي ضش-اع-فت م-ن ا أ
التي تعيششها ا÷مهورية.
وأإف- - -اد ب- - -ي- - -ان مشسÎك ،وق - -ع - -ت - -ه أإيضس - -ا
إÛموعة إلقتصسادية لدول وسسط إفريقيا
وإŸن -ظ -م-ة إل-دول-ي-ة ل-ل-ف-رإن-ك-ف-ون-ي-ة أإمسص،أإن
““إل-ع-ن-ف إل-ذي “ارسس-ه إ÷م-اع-ات إŸسس-ل-ح-ة
أإدى إ ¤خسسائر مدنية كبÒة وتشسريد عدد
كب Òمن إلسسكان ‡ا ضساعف من إŸشساكل
إإلنسسانية ‘ إŸنطقة““.

إل--ق--وم--ي  -إن--ت--ق--د خÓ--ل أإح--اديث خ--اصس-ة سس-ي-اسس-ة
ترإمب ،فضس Óعن إلدإئرة إلدإخلية من مسستشساريه.

عمدة لندن مع اسستقبال غ Òرسسمي
@ لندن :قال صسديق خان عمدة مدينة لندن إنه
ي--ن-ب-غ-ي ع-دم إسس-ب-اغ ط-اب-ع زي-ارة رسس-م-ي-ة ع-ل-ى زي-ارة
لمÒكي دونالد ترإمب إ ¤بريطانيا بدعوة
إلرئيسص إ أ
م--ن رئ--يسس--ة إل--وزرإء تÒي--زإ م--اي ،ن--ظ--رإ لسس--ي--اسس--ت-ه
““إıزية““بخصسوصص إلهجرة.
وقال خان ‘ تصسريحات صسحف إن قرإر ترإمب
حظر إلسسفر على موإطني سسبع دول مسسلمة ““قاسص
وٍﬂز““ ،مضسيفا أإنه ““‘ ظل إلظروف إلرإهنة ل ينبغي
لحمر
علينا إسستقبال ترإمب بحفاوة وبسسط إلسسجاد إ أ
للÎحيب به““.

السسويديون يتهكمون على ترامب
@ سشتوكهو :⁄أإُصسيب إلسسويديون بالذهول من
لمÒكي دونالد ترإمب إلتي قال
تصسريحات إلرئيسص إ أ
فيها إن بلدهم تعرضص لعتدإء أإمني كب Òإ÷معة
إŸاضسي جرإء فتح أإبوإبه للمهاجرين.
Óنباء أإن إلسسويديÚ
وذكرت وكالة أإسسوشسيتدبرسص ل أ
سسخروإ من ترإمب‡ ،ا حدإ بسسفارتها بوإشسنطن إ¤

وط-الب إل-ب-ي-ان إŸق-ات-ل Úب«وق-ف إل-ق-تال
ف -ورإ““ ،وأإك -د أإن إل -ذي -ن ي -ه -اج -م -ون إلسس -ك-ان
إŸدن - -ي Úوإل - -ع - -ام - -ل ‘ ÚإÛال إإلنسس- -اÊ
سسيكونون ““عرضسه للمÓحقة إلقضسائية وفقا
للتشسريعات إلوطنية وإلقانون إلدو‹““.
ك- -م- -ا أإع- -ربت إŸن- -ظ -م -ات إل -دول -ي -ة ع -ن
““تقديرها““ لبعثة إأل· إŸتحدة ‘ جمهورية
إفريقيا إلوسسطى إلتي تعمل ◊ماية إŸدنيÚ
وإŸسساعدة ‘ وضسع حد للعنف ‘ مناطق
إلصسرإع.
وق -د ب -دأإ إلصس -رإع ‘ ج -م-ه-وري-ة إف-ري-ق-ي-ا
إلوسسطى ب Úجماعات مسسلحة ،بعدما “ت
إإلط - -اح- -ة ب- -ال- -رئ- -يسص ف- -رإنسس- -وإ ب- -وزي- -زي- -ه
وإسستبدإله بالرئيسص ميشسيل جوتوديا ‘ .٢٠١3

لمÒكية تفسسÒإ لتلك
أإن تطلب من وزإرة إÿارجية إ أ
إلتصسريحات.
لمÒكي يتحدث أإمام حشسد سسياسسي
وكان إلرئيسص إ أ
Ãط--ار أإورلن-دو-م-ل-ب-ورن إل-دو‹ ‘ م-ل-ب-ورن ب-ولي-ة
ف--ل--وري-دإ إلسس-بت ع-ن-دم-ا إع-ت Èإسس-ت-ق-ب-ال إلÓ-ج-ئÚ
خطرإ على إلبÓد بدليل أإن إلسسويد إلبلد إŸضسياف
لسسكندنافية ⁄
تعرضص لعتدإء ليتب Úأإن هذه إلدولة إ إ
تشسهد حادثا من هذإ إلقبيل.

ﬁاكمة جنود بتهمة ﬁاولة اغتيال إاردوغان
@ أانقرة :بدأإت ،أإمسصﬁ ،اكمة أإك Ìمن 4٠
جنديا تركيا متهمÃ Úحاولة إغتيال إلرئيسص رجب
طيب إردوغان خÓل ﬁاولة إنقÓب فاشسلة إلعام
إŸاضسي ،حيث تشس Òلئحة إلتهام إ ¤أإن ‡ثلي
إلدع--اء ي--ط--ال--ب--ون ب--السس--ج--ن إŸؤوب--د ل--لضس--ال-ع‘ Ú
إلهجوم.
وقتل أإك Ìمن  ٢4٠شسخصص خÓل ﬁاولة إلنقÓب
‘  ١5ج-وي-ل-ي-ة ع-ن-دم-ا ق-ادت ›م-وع-ة م-ن إ÷نود
إŸارق Úدب---اب---ات وط---ائ---رإت ح---رب--ي--ة وه--ل--ي--ك--وبÎ
لطاحة با◊كومة.
وهاجموإ إلŸÈان وحاولوإ إ إ

وأإدت أإعمال إلعنف ‘ إفريقيا إلوسسطى
إ ¤ن -زوح رب -ع سس-ك-ان إل-بÓ-د ،إل-ب-ال-غ ع-دده-م
خمسسة مÓي Úنسسمة تقريبا ،عن مناطقهم
خ-وف-ا م-ن إل-ه-ج-م-ات إلن-ت-ق-ام-ية ،إلتي أإودت
ب -ح -ي -اة م -ا ل ي -ق -ل ع -ن أإل -ف -ي شس -خصص ،وف-ر
عشسرإت إآللف إ ¤دولتي إلكامÒون وتشساد
إÛاورت .Úورح -بت إŸن -ظ -م-ات إÿمسص
ب«ج -ه -ود إل -رئ-يسص ف-وسس-ت-ان-إرك-ا„ ت-وإدي-رإ
إل -ه -ادف -ة إ ¤ت-ع-زي-ز إŸصس-ا◊ة بشس-ك-ل دإئ-م““
وكذلك ب«إŸبادرة إإلفريقية من أإجل إلسسÓم
وإŸصس- -ا◊ة إل- -ت- -ي ق- -دم -ه -ا ك -ل م -ن إل–اد
إإلفريقي وإÛموعة إلقتصسادية لدول وسسط
إفريقيا وإŸؤو“ر إلدو‹ Ÿنطقة إلبحÒإت
إلعظمى بدعم من أإنغول وإلكونغو وإلتشساد““.

تعزية
إث- - -ر وف - -اة إألخ
وإ÷- - - - - -ار ﬁمد
ڤ- - - -ن- - - -دوزي عن
عمر ناهز  ٦٧سسنة
وإل - - - - - - - - -ذي ووري
إلÌى ظهر إألحد
 ١٩ف-ي-ف-ري ٢٠١٧
- - - -ÃقÈ- - - -ة ع Ú- - -
إل- -ب -ن -ي -ان ي -ت -ق -دم
سشعيد بن عياد وعائلته بأاخلصص إلتعازي
إل -ق-ل-ب-ي-ة وج-م-ي-ل إŸوإسس-اة إ ¤إب-ن-ه مراد
وكافة بناته وأإهله دإعيا إŸو ¤عز وجل
أإن يتغمد إلفقيد برحمته إلوإسسعة ويسسكنه
فسسيح جنانه وأإن يلهم ذويه جميل إلصسÈ
وإلسسلوإن.
¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
الششعب ٢٠١٧/٠٢/٢١
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اŸراجعة ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية تنتهي رسسميا غدا

الششبـ ـ ـاب

‘ مقدمة اŸسشجل Úألداء واجبهم
@ مصشالح البلدية تسشتقبل أاعددا هائلة من اŸواطن Úيوميا
@ تطه Òالقوائم من اإلزدواجية والوفيات بصشفة دقيقة

كلمة العدد

‘ مسشتوى ا◊دث
جمال أاوكيلي
تنتهي غدا رسسميا اŸراجعة ا’سستثنائية للقوائم ا’نتخابية بعد  ١٥فيما
كانت مفتوحة للمواطن Úلتسسجيل أانفسسهم بوثيقت ’ Úأاك Ìو’ أاقل نسسخة
’قامة ..وبالتوازي مع ذلك فإان
من بطاقة الهوية أاو غÒها وشسهادة ا إ
العمل انصسب على إالغاء التسسجيل اŸزودج وشسطب اŸتوف Úوهذا بفضسل
التطبيقية التي وفرتها وزارة الداخلية ا÷ماعات اÙلية التي تزيل آاليا
كل شسخصص موجود مرت ‘ Úبلديتﬂ Úتلفت ..Úهذا ما سسّهل اŸأامورية

على أاعوان اŸصسالح ا’نتخابية بشسكل مذهل وخارق .وقفنا على ذلك و‘
ع ÚاŸكان.
خÓل هذه الفÎة اŸقدرة بأاسسبوع Úفقط هناك توافد قياسسي للمواطنÚ
على تلك اŸكاتب اŸكلفة باسستقبال اŸعني Úبالرغم من ضسيق اŸكان ‘
الكث Òمن البلديات خاصسة الشسباب الذين يودون القيام بهذا الواجب على أاكمل
وجه لقول كلمتهم Œاه من قدموا أانفسسهم Ÿقاعد اÛلسص الشسعبي الوطني..
يضساف إا ¤ذلك تلك الفئات العمرية اأ’خرى التي قّررت أان تصسّوت هذه اŸرة
نظرا أ’همية ا◊دث ‘ بناء اŸؤوسسسسات التشسريعية من نسساء ورجال بناًء على
النداءات اÒÿة والدعوات الصسادقة الصسادرة عن جهات أادارية وأاطراف
حزبية تأامل بأان تكون اŸشساركة واسسعة إا ¤سسقف ما تÎجمه الهيئة الناخبة.
وهذا الوعي السسياسسي هو نتاج مسسعى جواري يقوم به اŸعنيون اŸباشسرون
والشسركاء اآ’خرون لتحسسيسص الناسص بأاهمية هذا اŸوعد التاريخي بالنسسبة
للجزائر خاصسة مع وجود الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات التي
سسيكون لها دور ﬁوري ‘ غضسون اأ’يام القادمة ‘ معاينة كل ما ”ّ ا‚ازه
على مسستوى القوائم.
لذلك ،فإان اŸراجعة ا’سستثنائية أاعطت الفرصسة الواسسعة لكل اŸواطنÚ
اŸعني Úبالعملية ا’نتخابية قصسد تسسجيل أانفسسهم بكل سسهولة بعيدا عن أاي

شسكل من اأشسكال البÒوقراطية انطÓقا من الرقمنة اŸوجودة التي سساهمت
مسساهمة ’ نظ Òلها ‘ مسسار العمل اإ’داري ..كل اŸعطيات متوفرة ‘
السسجل الوطني اآ’‹ ’ يطلب من اŸعني أاي شسيء يزعجه أاو ينّفره من
اŸكتب إا‰ا ‘ ◊ظات يدرج ‘ القائمة ويسسلم بطاقته وفق ا’جراءات
اŸعمول بها فيما بعد.
هذا هو التحول ا÷بار الذي طرأا على اإ’دارة ا÷زائرية الكث ’ Òيدرك أابعاده
و’ يعي د’لته ‘ ا’رتقاء باŸرفق العمومي إا ¤تقد Ëخدمة نوعية تكون ‘
مسستوى هذا ا◊دث الوطني الذي يحلّ كل خمسص سسنوات.
وا◊ديث اليوم ،لن يكون إا’ على اŸشساركة الواسسعة للمواطن Úوهذا كرد
مباشسر على أاولئك الذين يتمادون ‘ التفلسسف عن العزوف وغÒه من اأ’حكام
اŸسسبقة التي يراد منها تشسكيل رأاي معŒ Úاه عملية التصسويت و’ يوجد أاي
طرف يÈهن لهؤو’ء على اŸسسؤوولية الوطنية إا’ الشسعب ا÷زائري يوم  ٤ماي
القادم.
Óد’ء
واسس -ت -ن -ادا إا ¤ك -ل ال -د’ئ -ل ،ف -إان ا÷زائ -ري Úسس -ي-ك-ون-ون ‘ اŸوع-د ل -إ
بأاصسواتهم بعيدا عن أاي ضسغط سسياسسي أاو إاعÓمي لن يكون هناك أاي عزوف
كما يتوّقعه البعضص القابع Úوراء مكاتبهم ’ يعرفون الواقع وإا‰ا يقيسسون على
اŸدن الكÈى ونسسوا ا÷زائر العميقة.
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بؤڤرة رئيسس بلدية جسسر قسسنطينة:

إاقبال كب Òعلى مصسلحة اإ’نتخابات
كشسف رئيسس بلدية جسسر قسسنطينة السسيد
عزالدين بؤڤرة عن تسسجيل  543ناخب جديد،
مشسÒا إا ¤أان العدد مرشسح لÓرتفاع ليصسل إا¤
 1000مسسجل جديد.
سسارة بؤسسنة
و‘ هذا الصشدد قال بؤقرة لـ»الششعب» أان الهدف من هذه
العملية هؤ ضشبط كل اŸعلؤمات اŸتعلقة بالناخب Úفيما
ي - -خصس ال - -تسش - -ج - -يÓ- -ت ا÷دي- -دة وع- -دد اŸشش- -ط- -ؤبÚ
وإاحصشائها –ضشÒا للمراجعة ا’سشتثنائية ،خاصشة وان
ال-ب-ل-دي-ة ع-رفت ع-م-ل-ي-ات ت-رح-ي-ل ك-بÒة وب-ال-ت-ا‹ تطهÒ
القؤائم –ينها لششطب اŸؤاطن Úالذين غادروا البلدية
ال -ت -ي ك -ان -ؤا مسش-ج-ل Úب-ه-ا والسش-م-اح ل-ه-م ب-ال-تسش-ج-ي-ل ‘
البلديات اŸسشتقبلة لهم.
أاما بالنسشبة لعدد اŸسشجل Úأاوضشح اŸتحدث ان عددهم
ب-ل-غ  44558مسش -ج -ل ،مششÒا ا ¤ان م -ك-تب ا’ن-ت-خ-اب-ات
بالبلدية يعرف تؤافدا معتÈا للمؤاطن Úسشؤاء من أاجل
ال -تسش -ج-ي-ل ل-ل-م-رة اأ’و ¤ب-ال-نسش-ب-ة ل-لشش-ب-اب ال-ذي-ن ب-ل-غت
أاعمارهم  18سشنة أاو للمقيم Úا÷دد أاو أاولئك الراغبÚ
بششطب أاسشمائهم من القؤائم عقب تغي Òمقرات سشكناهم
بعد عمليات الÎحيل التي عرفتها بعضس البلديات.
وبغرضس تسشهيل العملية وتفادي الضشغط قال رئيسس بلدية
جسشر قسشنطينة ،ان مصشا◊ه جهزت مكتبا خاصشا للعملية
” تكليف أاعؤان مكتب
” تزويده بأاجهزة ا’عÓم اآ’‹ و ّ
ّ

Óسشراع ‘ عملية اŸراجعة التي
’سشتقبال اŸؤاطن Úل إ
ت -ن -ظ-م اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ا ق-ب-ل ك-ل م-ؤع-د ان-ت-خ-اب-ي إاضش-اف-ة إا¤
اŸراجعة السشنؤية.
وقد سشمحت اŸراجعة ا’سشتثنائية للقؤائم ا’نتخابية
” اعادة اسشكانهم وترحليهم
بششطب  520ناخب بعدما ّ
ا ¤سشكنات ’ئقة با’ضشافة  512ناخب متؤ‘ و 96ناخب
بعد تأاكد من تسشجيلهم ‘ بلديات أاخرى أاو ما يسشمى
ب- -ال- -تسش- -ج -ي -ل اŸزدوج ل -يصش -ل ب -ه -ذا ال -ع -دد اإ’ج -م -ا‹
للمششطؤب Úببلدية جسشر قسشنطينة  1128ناخب.
و‘ رّده عن سشؤؤال عن الفئة العمرية التي اقبلت على
تسشجيل قال بؤقرة أان أاغلبية اŸسشجل ÚتÎاوح اعمارهم
ماب 30 Úو 50سشنة.
وأاضشاف عز الدين بؤقرة ،أان ا’رتفاع اŸلحؤظ لعدد
اŸسشجل Úبالبلدية دفع السشلطات اÙلية ا ¤مراجعة
وفتح مكاتب جديدة لÓقÎاع ،مقارنة مع ا’نتخابات
ال -ف-ارط-ة ّ” اسش-ت-ح-داث  3م-راك-ز ج-دي-دة م-رك-ز عÓ-ل
مششري بحي لؤناب ومركز مفدي زكريا ،باإ’ضشافة إا¤
مركز مغنؤشس بع Úما◊ة ا÷ديدة ليصشل عدد اŸكاتب
إا 15 ¤مكتب بكامل تراب البلدية.
وق-د خّصش-صشت ال-ب-ل-دي-ة –سش-ب-ا لÓ-سش-ت-ح-ق-اقات القادمة
بحسشب بؤقرة  113مكتب سشيتم تؤزيعها على  15مركزا
لضشمان السش Òا◊سشن لعملية ا’قÎاع من جهة ،واحتؤاء -
من جهة أاخرى  -ا’رتفاع اŸلحؤظ لعدد اŸسشجل‘ Ú
القؤائم ا’نتخابية الذين بلغ عددهم  44558ناخب.

بلديات غليزان

التسسجيÓت تسس ‘ Òا’Œاه السسليم
سس ّ-خ -رت ﬂت -ل-ف ب-ل-دي-ات و’ي-ة غ-ل-ي-زان ال-ب-ال-غ
عددها  38بلدية كل إامكاناتها اŸادية والبشسرية
م -ن أاج -ل إا‚اح اŸراج-ع-ة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-ؤائ-م
ا’نتخابية.
وأافاد بعضس رؤوسشاء البلديات ‡ن اتصشلت بهم جريدة
«الششعب» أاّن العملية ششهدت تقرب ششباب البلديات من
أاج - - -ل تسش - - -ج- - -ي- - -ل
أاسش- -م- -ائ -ه -م ضش -م -ن
ال-ق-ؤائ-م ا’ن-ت-خابية
أ’ول م- -رة .ك -م -ا ّ”
‘ ذات السش- - - -ي- - - -اق
ا’عتماد على حملة
اعÓمية ،من خÓل
ت- -ع -ل -ي -ق م -ط -ؤي -ات
و’فتات تكششف عن
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي
ي -ت -م ف -ي -ه -ا تسش -ؤي-ة
وضش- - -ع- - -ي - -ة ح - -ال - -ة
اŸؤاطن ،سشؤاء من
خÓ- -ل ال- -تسش- -ج -ي -ل
أ’ول مرة ،أاو الؤفاة أاو الÎحيل إا ¤إاقامة جديدة.
وسشجلت بلدية سشيدي أاﬁمد بن علي الؤاقعة ‘ ا÷هة
الششمالية من إاقليم و’ية غليزان  103مسشجل جديدا ‘
القائمة ا’نتخابية ضشمن اŸراجعة ا’سشتثنائية للقؤائم
ا’نتخابية ،كما سشجلت بلدية حّد الششكالة النائية 72
مسش -ج -ا ج -دي -دا ضش -م -ن ن -فسس ال -ع-م-ل-ي-ة .و ⁄ي-ت-ع-د رق-م
اŸسشجل Úا÷دد ‘ بلدية سشؤق ا◊د  20ناخبا جديدا.
وكششف رئيسس اÛلسس الششعبي لبلدية واريزان ،حبيب
” ا’عتماد على حملة إاعÓمية واسشعة
بؤجحفة بأاّن ّ

إ’‚اح هذه العملية من خÓل إاعÓم اŸؤاطن ÚعÒ
ملصشقات ”ّ وضشع قريبة منهم ‘ اŸناطق ا◊ضشرية
والريفية و‘ كامل دواوير البلدية بغية إاعÓمهم بآاجال
” تؤجيه
اŸراجعة ا’سشتثنائية للقؤائم ا’نتخابية ،كم ّ
الدعؤة إا ¤مؤاطني البلدية ع Èآاث Òإاذاعة غليزان.
وتسشهر مصشالح البلديات هذه اأ’يام على تؤزيع بطاقات
ا’ن-ت-خ-ابات ا÷ديدة
ع -ل -ى اŸؤاط -ن Úم-ن
خÓل تخصشيصس خلية
خ -اصش -ة تسش -ه -ر ع -ل-ى
إايصشال هذه البطاقة
إا ¤اŸؤاطن ،Úسشؤاء
ال - - -ن - - -اخ - - -ب Úا÷دد
الذين سشيششاركؤن ‘
ا’قÎاع أ’ول مرة ،أاو
إا ¤اŸؤاط - - - - -ن Úإا¤
ق- -دم- -ؤا ط- -ل- -ب -ات ‘
Œدي -د ال -ب -ط -اق -ات،
وبحسشب اأ’رقام التي
–صش- - -لت ع - -ل - -ي - -ه - -ا
” تؤزيع أاك Ìمن  590بطاقة ‘ بلدية
ا÷ريدة فإاّنه ّ
عمي مؤسشى ،و 160بطاقة ‘ بلدية ا◊اسشي ،و‘ 197
بلدية الؤ÷ة.
و‡ا Œدر اإ’ششارة إاليه فقد ”ّ اسشتحداث مراكز اقÎاع
ج -دي-دة اأ’م-ر ال-ذي ي-ذل-ل ال-ع-ق-ب-ات ل-ل-م-ؤاط-ن ‘ Úأاداء
واجبهم ا’نتخابي يؤم  4ماي اŸقبل .كما أانّ عدد الهيئة
ال -ن -اخ -ب -ة وصش -ل إا 415 ¤أال -ف مسش -ج -ل ق-ب-ل اŸراج-ع-ة
ا’سشتثنائية.
غليزان :ع .عبد الرحيم
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’نتخابات ببلدية سسيدي بلعباسس لـ« :الشسعب»:
زهرة حدة رئيسسة مصسلحة ا إ
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اآ’لية ا÷ديدة سساهمت ‘ إا‚اح عملية تطه Òالقوائم

’نتخابات على
أافادت زهرة حدة رئيسسة مصسلحة ا إ
مسس- -ت- -ؤى ب- -ل- -دي- -ة سس- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب -اسس أان إاسس -ت -ع -م -ال
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ات ا◊دي -ث -ة ‘ ع -م -ل -ي -ات اŸراج -ع -ة
’نتخابية ،سساهم وبشسكل كبÒ
’سستثنائية للقؤائم ا إ
ا إ
‘ ‚اح ع -م-ل-ي-ة ت-ط-ه Òه-ذه ال-ق-ؤائ-م‡ ،ا سس-يضس-ف-ي
’نتخابية
شس-ف-اف-ي-ة ومصس-داق-ي-ة أاك Èع-ل-ى ال-ع-م-لية ا إ
اŸقرر إاجراؤوها شسهر اŸاي القادم.
سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

اع -تÈت رئ -يسش -ة مصش -ل-ح-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ات أان ه-ذا اإ’ج-راء ه-ؤ
خطؤة عمÓقة ‘ سشياق تطه Òالقؤائم اإ’نتخابية أاين أاتاحت
هذه التكنؤلؤجيا وخÓفا للمؤاعيد ا’نتخابية السشابقة –يينا
آانيا ودقيقا للقؤائم ا’نتخابية بفضشل السشجل الؤطني للحالة
اŸدنية تفاديا للتسشجيل اŸزدوج وتسشهيل عملية الششطب.
ح-يث سش-م-حت ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة اآ’ل-ي-ة ب-إاعداد القؤائم ا’نتخابية
للمؤاطن Úبششكل مريح وسشريع ،خاصشة ‘ ظلّ اŸتغÒات
السشكنية بالؤ’ية نظرا للعدد الكب Òلعمليات إاعادة اإ’سشكان
التي “ت مؤؤخرا وحا’ت الؤفيات اŸسشجلة .باعتبار أان
السشجل اآ’‹ للحالة اŸدنية سشهل العملية من منطلق أان لكل
مؤاطن رقم تعريفي وطني ’ يسشتطيع Ãؤجبه تسشجيل نفسشه
‘ بلديت Úوهؤ ا◊ال بالنسشبة ◊ا’ت الؤفاة التي تسشجل
آاليا .كما يقؤم هذا التطبيق بعملية الششطب عن بعد ،وذلك

بلدية ا÷زائر الؤسسطي:

ماب ٧0 Úو  80مسسج Óجديدا يوميا
 Óرواق مصش- -ل -ح -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات
‘ ◊ظ- -ات م- -ع- -دودة ام- -ت - -أ
واإ’حصش -اء ب -ب -ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-ؤسش-ط-ى م-ن ط-رف اŸؤاط-نÚ
حامل Úمعهم وثائقهم لتسشجيل أانفسشهم ‘ القؤائم ا’نتخابية
أاو مطالب Úباسشتفسشارات وتؤضشيحات حؤل اŸؤضشؤع .و‘
مقابل ذلك يتلقؤن كل الÎحاب من قبل السشيد طاووشس عبد
ال-رزاق رئ-يسس اŸصش-ل-ح-ة ..ه-ذا ب-ت-ؤج-ي-ه-ه-م ت-ؤج-ي-ه-ا سش-ل-ي-ما
وصش-ح-ي-ح-ا وك-ذلك دع-ؤت-ه-م لÓ-ن-ت-ظ-ار ري-ث-م-ا ي-ل-ي دورهم ‘
القيام با’جراءات اŸطلؤبة.
مع مرور الدقائق يزداد اإ’قبال بششكل مث ÒوŸا سشأالنا السشيد
طاووشس ،قال لنا أانه منذ اإ’عÓن عن الفÎة ا’سشتثنائية
واŸصشلحة تششهد مثل هذا التؤافد من كل الفئات العمرية
وازدادت الؤتÒة متع اقÎاب انتهاء اآ’جال أاي يؤم  22فيفري،
لكن من جانبنا سشنكؤن عند حسشن ظن ا÷ميع وهذا من خÓل

ت-خصش-يصس ل-ه-م ا’سش-ت-ق-ب-ال الÓ-ئ-ق ك-ؤن ع-م-ل-ي-ة ال-تسش-ج-ي-ل ’
تتطّلب متاعب كبÒة ،وإا‰ا أاوراق بسشيطة نسشخة طبق اأ’صشل
ل- -ل -ه -ؤي -ة واإ’ق -ام -ة وم -ا سش -اع -دن -ا ‘ ذلك ه -ؤ ه -ذا ال -رب -ط
ا’ل-كÎو Êوب-خ-اصش-ة ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙلية ،التي سشمحت بأان نطلع آاليا على وضشعية الششخصس
اŸعني وإان كان مسشج Óمرت’ ‘ Úية معينة ليسس مطلؤبا منه
أاي ششيء وإا‰ا يششطب مباششرة من ا÷هة اأ’و ¤ويحتفظ به
‘ الثانية ليؤؤدي واجبه عاديا دون أاي إاششكال خاصشة اŸرحلÚ
إا ¤بلديات أاخرى.
كما أان هناك عام Óأاسشاسشيا ‘ هذا اŸسشعى أا’ وهؤ ا◊ملة
ال -ت -حسش -يسش-ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة ع Èق-ن-ؤات ال-ت-ؤاصش-ل
ا’جتماعي واŸلصشقات الداعية إا ¤ا’قÎاب من اŸصشالح
اŸعنية با’نتخابات لتسشجيل أانفسشهم ‘ الؤقت اÙدد وقد

مديرية التنظيم والشسؤؤون العامة لؤ’ية اŸدية
’قت اسشتجابة لدى الكث Òمن
اŸؤاطن ..Úويؤميا يتقدم إا¤
هذا اŸكتب ما ب 70 Úو 80
شش -خصش -ا ي -درج ضش -م -ن خ -ان -ة
التسشجيÓت ا÷ديدة.
وب -ال -ت -ؤازي م -ع ه -ذا ال-ع-م-ل،
ف- -إان- -ه ّ” شش -طب  1462حالة
وفاة من القؤائم والعملية ماتزال متؤاصشلة إا ¤غاية آاخر يؤم..
الذي سشيششهد بالتأاكيد مؤجات أاخرى من الؤافدين على هذه
اŸصشلحة بالرغم من ضشيق اŸكان وغياب قاعة انتظار ‡ا
يحّتم على الناسس الؤقؤف ‘ الرواق معرقل Úحركة اŸرور
والعمل اإ’داري.
جمال أاوكيلي

نحو تسسجيل  8000ناخب جديد

كششف السشيد عامر عتيق ،مدير التنظيم والششؤؤون العامة
ل- -ؤ’ي- -ة اŸدي- -ة ،ب -أان مصش -ال -ح اإ’دارة وم -ث -ل -م -ا ه -ي بصش -دد
ال-ت-حسش-يسس ب-أاه-م-ي-ة ال-ت-ع-اط-ي اإ’ي-ج-اب-ي ب-ع-م-ل-ي-ة اŸراج-عة
اإ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-ؤائ-م اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع Èاإ’عÓ-ن-ات Ãق-رات
البلديات والدوائر ،فإان مصشا◊ه هي بصشدد ا◊رصس على
تطبيق آاخر تعليمة أابرقت بها وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية ‘ ›ال تطه Òالقؤائم اإ’نتخابية على مسشتؤى 64
بلدية ،ناعتا عملية اŸراجعة بأانها تسش Òعلى أاحسشن ما يرام
بسشبب إاقبال اŸعي Úباأ’مر على ششبايبك اإ’نتخابات ،فضشÓ
ع- -ل- -ى أان- -ه ه- -ن- -اك ›ه- -ؤد ‘ ع -م -ل -ي -ات ت -ط -ه Òال -ق -ؤائ -م
اإ’ن- -ت- -خ -اب -ي -ة م -ن اŸت -ؤف Úوب -خ -اصش -ة ‘ ›ال م -زدوج -ي

اŸناطق النائية بع Úالدفلى –تاج إا– ¤سسيسس أاكÌ

ضسرورة التواصسل مع السسكان

ت-ع-ك-ف اŸصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ب-أارب-ع م-ن-اط-ق ري-ف-ية نائي
بؤ’ية ع Úالدفلى على تسسجيل ا◊ا’ت التي بلغت
’ناث والذكؤر ضسمن
’ن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن ا إ
سس-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ا إ
’نتخابية التي Œري بها عملية اŸراجعة
القؤائم ا إ
’سس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ،حسسب تصس -ري -ح -ات رؤوسس -اء اÛالسس
ا إ
البلدية والشسباب اŸقبل Úبدرجة متفاوتة على أاول
’نتخابية.
اسستحقاق ‘ مشساركتهم ا إ
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
عملية التسشجيÓت التي مازالت أاعدادها ضشعيفة باŸقارنة
م -ع ال -ت -ع -داد السش -ك -ا Êل -ف -ئ -ة الشش -ب -اب م -ن ال-ذك-ؤر واإ’ن-اث
بالبلديات الريفية لكل من بربؤشس واŸاين وتاششتة وهؤ ما
يجعل الؤعاء اإ’نتخابي لهذه اŸناطق ’ يعرف تغÒا كبÒا
حسشب أاقؤال رؤوسشاء اÛالسس البلدية الذين يعكفؤن على

هذه العملية  ‘.وقت تباينت أاراء الششباب الذين سشجلؤا
أاسشماؤوهم أ’ول مرة ‘ القائمة اإ’نتخابية لبلدياتهم.
وبحسشب اŸصشالح اŸعنية ببلدية بربؤشس الؤاقعة بأاقصشى
شش -رق ال -ؤ’ي -ة واÙاذي -ة ل -ؤ’ي -ة اŸدي -ة ف-إان ال-ت-ج-اوب م-ع
العملية ’زال قلي Óعلى رأاي رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي
” تسشجيلها
الطاهر بلمصشطفاوي ،حيث  ⁄يتجاوز  30حالة ّ
خÓل هذه اأ’يام اأ’خÒة من ذكؤر وإاناث ‡ن بلغؤا سشن أاداء
الؤاجب الؤطني .ومن جهة أاخرى كششف لنا ذات اŸنتخب أان
عمليات الششطب قد طالت  70ششخصشا بفعل تغي Òاإ’قامة أاو
الؤفاة ،فيما اعت Èأان تراجعا طفيفا سشيمسس الؤعاء اإ’نتخابي
الذي لن يتجاوز  3آا’ف حسشب قؤله.
أاما بخصشؤصس بلدية اŸاين الؤاقعة بالناحية ا÷نؤبية الغابية
وال -تضش -اريسس الصش -ع -ب -ة ل-ؤ’ي-ة ع Úال-دف-ل-ى ،ف-إان اإ’ق-ب-ال ⁄
يتجاوز  112ششابا وششابة ‡ن تؤفرت السشن القانؤنية رغم
تؤف Òكل الظروف والؤسشائل اÿاصشة بعملية لهؤؤ’ء اŸؤزعÚ

ب- -ع- -د ت- -ق- -د Ëط -لب ع -ل -ى
مسشتؤى البلدية اأ’صشلية.
هذا ووقفت «الششعب» على
جانب من سش Òالعملية على
مسش -ت-ؤى الشش-ب-اب-يك اأ’رب-ع-ة
اّ ıصش - -صش - -ة ل- -ذلك ع- -ل- -ى
مسش- -ت- -ؤى مصش- -ل -ح -ة ا◊ال -ة
اŸدن- -ي- -ة ب- -ب -ل -دي -ة سش -ي -دي
ب- -ل- -ع -ب -اسس ،ح -يث ّ” رصش -د
ا÷دية ‘ العمل والتنظيم
اÙك-م م-ن ق-ب-ل ال-ق-ائ-مÚ
ع- -ل- -ى اŸصش- -ل- -ح- -ة وحسش- -ن
اسش-ت-ق-ب-ال اŸؤاط-ن Úب-داي-ة
بعملية التؤجيه وكذا اإ’جابة عن جميع إاسشتفسشاراتهم خاصشة
ما تعّلق بالتطبيقية ا÷ديدة التي ’ يزال يجهلها الكثÒون
وال -ت -ي خّصش -صشت ل-ه-ا اŸصش-ل-ح-ة م-ك-ت-ب-ا ب-ك-اف-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات
’سشتقبال اŸؤاطن Úوالرد على إانششغا’تهم .و‘ هذا الصشدد
أاك-دت رئ-يسش-ة اŸصش-ل-ح-ة أان اŸراج-ع-ة اإ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-لقؤائم
اإ’نتخابية مكنت من تسشجيل  700ناخب جديد إا ¤غاية 15
فÈاير اŸنصشرم وششطب  1196ناخب ع Èالتطبيقية اآ’لية
” إاسشتقبال  200من
Ÿتؤف Úمن داخل البلدية وخارجها .كما ّ
طلبات الششطب بسشبب –ؤيل مقر اإ’قامة ،وهي العملية التي
ت -ن -درج ضش -م -ن ت -ط -ه Òال -ق -ؤائ -م اإ’ن -ت-خ-اب-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ات

ع -ل-ى  12دشش- -رة اÿاصش- -ة ب- -ا÷ؤاه -رة واıف -ي واŸرج -ة
وا◊رايطية وأاو’د باندو وأاو’د علي التي زودت بأاجهزة من

اإ’ع Ó-م اآ’‹ اÿاصش -ة ب -ع -م -ل -ي -ة ال -تسش -ج -ي -ل اإ’داري -ة .أام -ا
ب -خصش -ؤصس ق -ل -ة اŸسش -ج -ل Úب -رأاي أاح -د الشش-ب-اب ،ف-إان ع-دم

ال - -تسش - -ج - -ي - -ل ،وك- -ذا ن- -قصس
اŸعلؤمات ،إا ¤جانب إادراج
أارقام عقؤد اŸيÓد ‘ هذه
التطبيقة ،التي سشيتم اإ’نتهاء
خÓ- -ل السش -اع -ات ال -ق -ادم -ة
كأاقصشى تقدير.
واسش-ت-ن-ادا ل-ل-م-ك-لف Ãكتب
اإ’ن - -ت - -خ- -اب- -ات ف- -أان- -ه ع- -دد
اŸسشجل Úا÷دد ‘ القؤائم اإ’نتخابية بؤ’ية اŸدية مع
”
بداية هذا اأ’سشبؤع بلغ حد  3764مسشجل ومسشجلة ،فيما ّ
احصشاء  5856مششطؤبا ومششطؤبة ،لتصشل بذلك الهيئة الناخبة
اكÎاث البعضس نابع من عدم ثقتهم Ãمثليهم من الŸÈانيÚ
باÛلسس الششعبي الؤطني والذين قضشؤا عهدة دون أان يطلعؤا
على أاحؤالهم لؤ مرة يقؤل ﬁمد.ح 19سشنة ،يحدث هذا رغم
اأ’وضشاع اŸزرية التي يتخبطؤن فيها والنقائصس التي تنهشس
ي -ؤم -ي -ات -ه -م .وه -ؤ ن -فسس اإ’ع -ت -ق -اد ال -ق -ائ-م ع-ن-د ك-ث‡ Òن
اسشتفسشرنا عن ضشعف اإ’قبال على عملية التسشجيل التي قد
تعرف قفزة ‘ اأ’رقام ا◊الية حسشب رئيسس البلدية علي
ح -ب-اسس ال-ذي ي-درك “ام-ا ‰ط-ي-ة ال-ت-ف-ك Òل-ه-ذه الشش-ري-ح-ة
Ãنطقته التي تهتم باŸؤاعيد اإ’نتخابية البلدية التي يسشجل
فيها إاحتكاك ب ÚاŸنتخب Úوأاطياف اÛتمع ببلديته نظرا
ل -ظ -روف اإ’صش -غ -اء اŸب -اشش -رة ب Úرئ -يسس اÛلسس ال -ب -ل -دي
وسشكان اŸنطقة على حّد قؤله.
‘ ح Úالؤضشع ﬂتلف ببلدية تاششتة بنسشبة كبÒة تفؤق 98
باŸائة ضشمن مداششر تفتخر بلحمتها الؤطنية ومتفاعلة مع
كل مؤعد واسشتحقاق وطني ،حسشب ما Ÿسشناه بكل قرية أاو’د
العربي والتاغية وأاو’د صشالح وأاو’د علي وأاو’د بلحاج وسشؤق
لثن Úوأاو’د باسشة وقهؤة اÿميسس والÈاقيق وبني يؤسشف
والعائدين من النزوح االريفي Ãنطقة مياحة التي يبلغ عدد
عائÓتها  30عائلة ◊د السشاعة .وبحسشب رئيسس ›لسشها
البلدي ÿضشر مكاوي فإان عدد اŸسشجل Úقد فاق  300ششابا

وال-ؤ’ي-ات واŸراك-ز ال-دب-ل-ؤم-اسش-ي-ة ل-ت-ف-ادي تكرار التسشجيل،
فضش  Ó-ع-ن ت-ط-ه Òال-ق-ؤائ-م اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن خÓ-ل تصش-ح-ي-ح
” ‘ هذا السشياق تصشحيح
اأ’خطاء وإا“ام النقائصس ،حيث ّ
 142522من عقؤد اŸيÓد اŸدرجة ،من جملة  153809العدد
اإ’جما‹ للهيئة الناخبة على مسشتؤى بلدية سشيدي بلعباسس.
ه-ذا وت-ت-ب-ع فÎة اŸراج-ع-ة اإ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-ؤائم اإ’نتخابية
بفÎة الطعؤن أاين يقؤم كل من أاغفل عن التسشجيل بتقدË
تظلم لدى رئيسس اÙكمة وعلى الهيئة اŸعنية تبليغه بقرار
اللجنة مباششرة ‘ مدة أاقصشاها اÿمسشة أايام.
وأاضش- -افت ذات اŸت- -ح- -دث- -ة أان ال- -ب -ل -دي -ة وق -فت ع -ل -ى آاخ -ر
التحضشÒات اÿاصشة بهذا اŸؤعد اإ’نتخابي الهام ،حيث
خ ّصشصشت  40مركز تصشؤيت بعدد مكاتب يصشل إا ، 314 ¤بعد
” اسشتحداث  30مكتبا جديدا “اششيا والزيادة اŸسشجلة
أان ّ
‘ الكثافة السشكانية بعديد اأ’حياء وكذا ا’حياء ا÷ديدة
التي عرفت عمليات ترحيل واسشعة مؤؤخرا كحي ا÷زيرة .كما
” Œه -ي -ز ك -اف -ة اŸراك -ز واŸك -اتب ب-اإ’م-ك-ان-ي-ات الÓ-زم-ة
ّ
وتسشخ Òتأاط Òبششري هام إ’‚اح هذا اŸؤعد اإ’نتخابي.
أاما عن أاماكن ا◊مÓت اإ’نتخابية تضشيف الزهرة حدة أانه ”ّ
ت -خصش -يصس  11م- -ؤق- -ع- -ا Ãا ‘ ذلك ال- -ق- -اع- -ات اŸت -ع -ددة
الرياضشات ،دور السشنيما ،ودار الثقافة كاتب ياسش ÚوغÒها
من اأ’ماكن اŸرخصس لها بإاحتضشان مثل هذه ا◊مÓت.
زيادة على  39مؤقعا ” رصشدها كمؤاقع إاششهارية ıتلف
اأ’طراف اÎŸششحة ÿؤضس غمار اإ’نتخابات.

حؤا‹  551884ناخب وناخبة ،ومن اŸتؤقع ـ حسشبه ـ أان يصشل
عدد اŸسشجل Úما ب 6000 Úإا 8000 ¤مع نهاية عملية
اŸراجعة اإ’سشتثنائية للؤعاء اإ’نتخابي بهذه الؤ’ية.
هذا وششّدد وا‹ و’ية اŸدية ‘ أاششغال اجتماع اÛلسس
التنفيذي ،خ ّصس لÓسشتماع إا ¤مÓحظات ومقÎحات رؤوسشاء
اÛالسس الششعبية البلدية عقد على تهيئة كامل الظروف
لتأادية الؤاجب ا’نتخابي وا◊ق ‘ اإ’د’ء بالصشؤت ،علما
بأانه بعد اŸراجعة السشنؤية للقؤائم ا’نتخابية لسشنة ،2016
أاسشفرت إا ¤أانّ عدد الهيئة الناخبة بلغ  ،553976من بينهم
 307905رجال ،و 246071نسشاء ،علما بأان عملية التحسشيسس
بإا‚اح اŸراجعة اإ’سشتثنائية للقؤائم اإ’نتخابية اقÎصشت
ÓعÓن اÿاصس
على دائرة سشي اÙجؤب من خÓل وضشعها ل إ
بهذه العملية الؤارد من طرف الؤ’ية ‘ مؤقعها للتؤاصشل
اإ’جتماعي.
اŸدية :م  .أام Úعباسس
وششابة منهم  231ذكؤرا و69إاناث .اأ’مر الذي يجعل القائمة
اإ’نتخابية تقفز بأاك Ìمن  250ناخب إاذا اسشتثنينا اŸششطؤبÚ
سش- -ؤاء غÒوا اإ’ق- -ام- -ة أاو تسش -ج -ي -ل ◊ال -ة وف -اة ،حسشب ذات
اŸن -ت -خب .وع -ن ال -ظ -روف ال -ت -ي ق -دمت ل -ه -ؤؤ’ء ل -تسش -ج-ي-ل
أاسشمائهم ضشمن القائمة اإ’نتخابية أاردف ذات اŸنتخب أان
مصشا◊ه أادت كل الششروط والؤسشائل والتأاط Òالبششري عÈ
مصشا◊ه التي اسشتفادت من أاجهزة متطؤرة من اإ’عÓم اآ’‹
الذي سشمح بإاجراء هذه العملية ‘ أاحسشن الظروف اŸناسشبة
وهذا بدعم من الؤ’ية ÷عل بلديتنا مثل البلديات ا◊ضشرية
الكÈى ،مششÒا أان وعي أابناء الناحية خاصشة الطلبة ا÷امعÚ
واŸهني Úمن اŸمارسش ‘ Úالقطاع الفÓحي خاصشة الزراعة
البÓسشتيكية يدركؤن أاهمية اŸؤعد اإ’نتخابي الذي ّÁكنهم
من انتخاب من يدافع عن انششغا’تهم واهتماماتهم وتنمية
اŸنطقة ،وهؤ نفسس اإ’عتقاد الذي سشجلناه لدى كل من خالد
وسشفيان وفريد وﬁمد وجمال و‚اة القاطن Úبكل من اأو’د
ال -ع -رب -ي وأاو’د صش -ال -ح سش -ؤق ل -ث -ن Úوب -ن -ي ي -ؤسش -ف وت-اشش-ت-ة
مركز.عملية اŸتؤاصشلة للششباب ضشمن القؤائم اإ’نتخابية
سشيمنح الفرصشة لتسشجيل رقم أاك ‘ ÈاŸششاركة سشحب السشيد
وازن وا◊اج ﬁم -د مسش -ؤؤول ال -دف -اع ال -ذات -ي السش -اب -ق زم -ن
اإ’رهاب الهمجي Ãنطقة سشؤق لثن.Ú
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’سستاذة ا÷امعية فاتن صسÈي سسيد الليثي:
ا أ

عمل دؤووب ببلدية حجوط بتيبازة

بلديات باتنة ‘ اللمسسات اأ’خÒة

تطه Òالقوائم من ذوي التسسجيل اŸزدوج وحا’ت الوفاة
أاحصست مصس-ل-ح-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ل-ب-ل-دي-ة
ح -ج -وط ب -ت-ي-ب-ازة  201ح-ال-ة تسس-ج-يل
’ول من فÎة
’سسبوع ا أ
مزدوج خÓل ا أ
اŸراج- -ع- -ة ا’سس- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ل- -ل- -ق- -وائ -م
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة وّ” ا ¤غ- -اي- -ة ن- -ه- -اي -ة
’سسبوع اŸنصسرم شسطب  108حالة من
ا أ
ق-وائ-م ال-ب-ل-دي-ة ،ف-ي-م-ا ’ تزال ا◊ا’ت
’خ-رى ق-ي-د ال-ت-ح-ق-ي-ق وال-ت-دقيق كما
ا أ
تشسّ- - -ن ذات اŸصس- - -ل - -ح - -ة أايضس - -ا ح - -م - -ل - -ة
’ل-غ-اء أاسس-م-اء جميع
ت-ط-هÒي-ة واسس-ع-ة إ
اŸتوف Úمن القوائم ا’نتخابية.
تيبازة :عÓء ملزي
وأّكد رئيسس ألبلدية ياسس Úمازو Êبهذأ ألشسأان
أّن أل - -ن - -ظ - -ام أŸت - -ط - -ور أ◊اصس - -ل ‘ ›ال
أل›Èيات وألشسبكات ‘ مصسالح أ◊الة أفرز
أعتماد تطبيقات كثÒة تتيح –كما أمثل ‘
–ديد ألقوأئم أ’نتخابية ألفعلية ألتي تسسمح
لها ألقوأن Úألسسارية أŸفعول أŸشساركة ‘
أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،وم-ن ب Úأ◊ا’ت أل-تي
ت -ع-م-ل أل-ف-رق-ة أل-ب-ل-دي-ة أŸك-ل-ف-ة ب-اŸرأج-ع-ة
أ’نتخابية على ألتدقيق فيها حاليا تلك ألتي
ت -ع -ن -ى ب -ال -تسس -ج -ي-ل أŸزدوج ل-ل-ن-اخ-ب Úوك-ذأ
حا’ت ألوفاة ألتي يشساع عنها أّنها أسستغّلت،
فيما مضسى من أŸوأعيد أ’نتخابية لتÈير
عمليات ألتزوير ،ويفÎضس بأان تسسمح مرأجعة
ه-ذه أ◊ا’ت ب-ط-ري-ق-ة آأل-ي-ة ودق-ي-ق-ة بضس-مان
أن -ت -خ -اب -ات شس -ف-اف-ة ون-ظ-ي-ف-ة ’ ›ال ف-ي-ه-ا
للحديث عن حا’ت ألتزوير.
وكشسف ﬁدثنا من مقر بلدية حجوط عن
تسسجيل  201حالة تسسجيل مزودوج كحصسيلة
لسسبوع أأ’ول من فÎة مرأجعة ألقوأئم
أولية ل أ
” خللها شسطب  108جالة على
و
ة
ي
أ’نتخاب
ّ
أن ي -ت -م أل -ن -ظ -ر ‘ أ◊ا’ت أŸت -ب-ق-ي-ة خ-لل
أأ’سسبوع ألثا ،ÊمشسÒأ أ ¤أّن عملية أŸرأجعة

تصسادق
ع-ل-ي-ه-ا ÷نة
ﬁلية
ترأسسها
قاضسية
وتضس - - - - -م ‘
تركيبتها
ألبشسرية كل
م-ن أل-رئ-يسس
وأأ’مÚ
ألعام للبلدية
وأعضس -اء ف -اع -ل Úآأخ-ري-ن وه-ي أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ي
Œت-م-ع ل-غ-رضس أل-ت-ق-ي-ي-م وأŸت-اب-ع-ة ن-ه-اية كل
أسس-ب-وع م-ن أŸرأج-ع-ة Ãع-ن-ى أّن-ه-ا سس-ت-ج-ت-مع
مّرت Úخلل هذه ألفÎة ألتي تضسمّ أسسبوع،Ú
وع -ن ح -ا’ت أل -وف -اة ق -ال مصس -درن -ا ب -أاّن-ه ّ”
شس -طب  281ح-ال-ة وف-اة ّ” أك-تشس-اف-ه-ا ب-ف-ع-ل
أل-ت-ط-ب-ي-ق-ات أل›Èي-ة أل-ت-ي تعتمدها مصسالح
أ◊الة أŸدنية حاليا ،كما أشسار مصسدرنا أيضسا
أ ¤تسسجيل  405حالة تسستوجب ألشسطب خلل
أأ’سسبوع أأ’ول من أ◊ملة ”ّ ألفصسل ‘ 280
لسسبوع
” إأرجاء أ◊ا’ت أأ’خرى ل أ
حالة فيما ّ
ألثا Êوتندرج ضسمن هذه أ◊ا’ت تلك ألتي
عّبر عنها موأطنون أقدموأ على تغي Òمقرأت
جل مكتب
سسكناهم خلل فÎأت سسابقة ،وسس ّ
أ’ن-ت-خ-اب-ات ب-ال-ب-ل-دي-ة م-ن-ذ أل-ث-ام-ن م-ن شسهر
” ألفصسل ‘ 300
فيفري  325طلب تسسجيل ّ
لسسبوع
حالة ،فيما أرجئت أ◊ا’ت أأ’خرى ل أ
ألثا Êمع أ’شسارة أ ¤أنّ  190حالة من تلك
أل-ت-ي ّ” تسس-ج-ي-ل-ه-ا ت-ع-ن-ى ب-اŸسس-ج-ل Úأ÷دد
ألذين يلتحقون بالقوأئم أ’نتخابية أ’ول مّرة
ما يؤوّكد تطّور أ◊سس أŸد Êلدى فئة ألشسباب
وأسستعدأدها للمسساهمة ‘ بناء أŸؤوسسسسات
ألدسستورية.

وما يؤوّكد على ألشسفافية أŸطلقة ‘ –ديد
ألقوأئم أ’نتخابية من خلل عملية أŸرأجعة
أ›ÈŸة وألتي تنتهي رسسميا يوم غد أأ’ربعاء
هو ترأجع ألهيئة ألناخبة بالبلدية مقارنة مع
ما ”ّ تسسجيله نهاية شسهر أكتوبر أŸنصسرم،
بحيث أشسار مصسدرنا من هناك أ ¤أّن ألهيئة
” –ديدها مع نهاية شسهر أكتوبر
ألناخبة ّ
بـ 34141ناخب من بينهم  17338نسساء و16803
رجال إأ’ أّن ألعدد أ’جما‹ لهؤو’ء ترأجع أ¤
حدود  34061ناخب مع نهاية أأ’سسبوع أأ’ول
من أŸرأجعة أ’نتخابية بالرغم من تسسجيل
أك Ìمن  300حالة تسسجيل جديدة ،بحيث
تؤوّكد مصسادرنا من ألبلدية ذأتها ومن مديرية
أ’دأرة أÙل - -ي - -ة ب - -ال- -و’ي- -ة ع- -ل- -ى أّن وزأرة
ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وّفرت ›مل
ألتجهيزأت وألتطبيقات ألتي تسسمح بالتحديد
ي –ايل أو
ألفعلي للقوأئم أ’نتخابية بدون أ ّ
تقاعسس أأ’مر ألذي يتيح بضسمان شسفافية أكÈ
على ألعملية أ’نتخابية.
وعن أ’مكانات ألبشسرية وألتقنية وأŸادية
أŸوفرة لضسمان إأجرأء ألعملية أ’نتخابية ‘
ظروف مريحة ،أّكد رئيسس بلدية حجوط على
أنّ ألهم أأ’ك Èيرتكز حاليا على فرقة أ◊الة
أŸدن -ي -ة أŸك -ل -ف -ة ب-اŸرأج-ع-ة أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
للقوأئم أ’نتخابية خلل ألفÎة ألفاصسلة ب8 Ú
و 22فيفري ،هي ألعملية ألتي أعطيت لها
عناية فائقة ’سسيما وأّنه تتّم –ت مرأقبة
÷نة ترأسسها قاضسية وتسستغلّ أمكانات تقنية
” بفضسلها أعتبار بلدية حجوط
جّد متطّورة ّ
مؤوخرأ من أحسسن ألبلديات –كما ‘ نظام
ألبيومÎي وأأ’نظمة أآ’لية على مسستوى و’ية
” تشسكيل عّدة فرق أخرى تابعة
تيبازة ،كما ّ
للبلدية شسرعت ‘ عملها منذ فÎة و هي تعنى
بتهيئة مرأكز أ’نتخاب وألنقل وأإ’طعام.

نائب رئيسس بلدية بودواو مدا Êمداغ:

تطه Òالقوائم والتسسجيÓت يجريان ‘ ظروف حسسنة
’ح - -داث وال- -ت- -حضسÒات
ت - -ت - -تسس - -ارع ا أ
اŸتعلقة Ãوعد ا’نتخابات التشسريعية
ال-ق-ادم-ة ل-يوم  4م -اي  ،2017وت-تسس-ارع
معها أايضسا خطى اÎŸشسح Úأاو ا◊املÚ
’حرار
لهذه الرغبة خاصسة من طرف ا أ
ال-ذي-ن يسس-ت-ب-ق-ون ال-زم-ن م-ن أاجل جمع
’جال
التوقيعات الÓزمة قبل انقضساء ا آ
اÙدد ي - - -وم  5م-ارسس ،ب-اŸق-اب-ل تشس-ه-د
أايضس -ا ع -م -ل -ي -ة اŸراق -ب -ة ا’سس -ت -ث -ن-ائ-ي-ة
ل-ل-ق-وائ-م ب-ال-ب-ل-دي-ات ح-رك-ي-ة م-تواصسلة
’شس-خ-اصس ال-ذي-ن ب-ل-غ-و سس-ن
ل -تسس -ج -ي-ل ا أ
الـ 18أاو ب- -ال- -نسس- -ب- -ة Ÿن غÒوا م- -ق -رات
’قامة وشسطب اŸتوف Úوالذين غادروا
ا إ
خارج تراب البلدية أاو الو’ية..
بومرداسس..ز /كمال
Ÿعرفة سس Òألعملية ودرجة إأقبال أŸوأطنÚ
على مكاتب أ’نتخابات من أجل ألتسسجيل
خاصسة بالنسسبة لفئة ألشسباب ،أخذنا ألعينة من
بلدية بودوأو ألتي تضسم أك Èوعاء أنتخابي
ب -و’ي -ة ب -وم-ردأسس ب-ح-وأ‹  45أل-ف مسس-ج-ل
وبإامكانها أن تسسيل لعاب أÎŸشسج Úألذين
سسيسسعون لضسم أك Èعدد من أأ’صسوأت من
أجل ضسمان مقعد أو أك ‘ ÌأÛلسس ألشسعبي
ألوطني من أصسل  10مقاعد بالنسسبة لو’ية
بومردأسس.
‘ هذأ ألشسأان كشسف نائب رئيسس أÛلسس
ألشسعبي ألبلدي لبودوأو مد Êمدأغ متحدثا
لـ»ألشسعب» أن مكتب أ’نتخابات قام ◊د أآ’ن
بتسسجيل  1700طلب تسسجيل وشسطب  650آأخر
بسسبب ألوفاة أو تغي Òمقر أإ’قامة وألعملية
متوأصسلة إأ ¤غاية يوم أÿميسس  22فيفري
ت-اري-خ أن-ت-ه-اء م-وع-د أŸرأج-ع-ة أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ية
للقوأئم أ’نتخابية ،مشسÒأ أيضسا»أن ألعملية
Œري ‘ ظ -روف ط -ب -ي -ع -ي -ة م -ع تسس -خ Òك -ل
أإ’مكانات أŸادية وألبشسرية إ’‚اح أŸوعد
وتسس-ه-ي-ل م-ه-م-ة ت-ط-ه Òأل-ق-وأئ-م ،ف-يما يتعّلق
بالشسطب عن بعد بالنسسبة لطالبي ألتسسجيل
‡ن قاموأ بتغي Òمقرأت أإ’قامة دون عناء
أل -ت -ن -ق -ل ل-ل-ب-ل-دي-ات أأ’صس-ل-ي-ة ب-فضس-ل أع-ت-م-اد
ألوسسائل ألتكنولوجية ‘ إأطار عصسرنة أإ’دأرة
ورق -م -ن -ة مصس -ال -ح أ◊ال -ة أŸدن -ي -ة ورب -ط -ه-ا
بالشسبكة ألوطنية.
‘ سسؤوأل عن أÛهودأت أŸتخذة من طرف
بلدية بودوأو إ’قناع ألشسباب وألفئة ألصسامتة

بأاهمية
ألتسسجيل ‘
ألقوأئم
وأŸشساركة
ب- - - -ق- - - -وة ‘
أŸوعد
أ’نتخابي
أل-ق-ادم ،أك-د
م -د Êم -دأغ
«أن
ألسسلطات
أÙلية
ق- -امت Ãا ي- -ل -زم إ’ع -لم أŸوأط -نÃ Úوع -د
أ’ن -ت -خ -اب -ات أل -تشس -ري -ع -ي -ة وفÎة أŸرأج -ع-ة
أ’سستثنائية عن طريق أŸلصسقات وأ’سستعانة
ب -وسس -ائ-ل أإ’ع-لم أÙل-ي-ة وب-اأ’خصس م-وأق-ع
أل -ت-وأصس-ل أ’ج-ت-م-اع-ي وم-ن-ه-ا حسس-اب ب-ل-دي-ة
بودوأو على موقع ألفايسسبوك للتقرب أك Ìمن
ف-ئ-ة ألشس-ب-اب ،وع-ن ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع أل-ت-وق-ي-عات
ل -ف -ائ -دة أل -ق-وأئ-م أ◊رة ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة
ب- -ودوأو ،أع- -تÈه- -ا عضس -و أÛلسس ألشس -ع -ب -ي
ألبلدي» ﬁتشسمة إأ ¤حّد ما ،فرغم سسحب
عشسرأت ألقوأئم أ◊رة من مديرية ألتنظيم
وألشسؤوون ألعامة ألتي وصسلت حاليا  32قائمة
منها  11حرة ،إأ’ أن ألعملية على مسستوى
بودوأو ألتي –وي أك Èوعاء أنتخابي ’ تزأل
‘ ب -دأي -ت -ه -ا رغ -م تسس -ج -ي-ل إأق-ب-ال ل-ع-دد م-ن
أÎŸشس- -ح Úأل -ذي -ن ت -ق -رب -وأ م -ن أŸوأط -نÚ
للحصسول على إأمضساءأتهم ،لكن تبقى أأ’يام
أŸقبلة تعّد بالكث Òقبل أنتهاء آأجال إأيدأع
أŸلفات يوم  5مارسس ألقادم.
ه -ي ح-ال-ة ب-ل-دي-ة ب-ودوأو أل-ت-ي تسس-ارع أل-زم-ن
ل -ت -ك -ون ‘ أŸوع -د ،ك -م -ا ’ ت -خ -ت -ل-ف أج-وأء
أل-ت-حضسÒأت ل-ل-تشس-ري-ع-ي-ات أل-قادمة عن باقي
ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة ول-و ب-درج-ة م-ت-ف-اوت-ة م-ث-ل-ما
أسستقته «ألشسعب» ﬁليا ،حيث تشسهد عدد من
أŸك-اتب أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ح-رك-ي-ة م-ك-ث-ف-ة ل-ع-ملية
أإ’مضس -اء وت -دق -ي-ق أل-ت-وق-ي-ع-ات أŸق-دم-ة م-ن
ط- -رف أÎŸشس- -ح Úل- -ت- -ج- -نب ب -عضس ح -ا’ت
أإ’مضس- -اء أŸزدوج ،وه- -ن- -ا Áك -ن أإ’شس -ارة أن
فعاليات أÛتمع أŸد Êتقوم بدور كب Òولو
‘ أÿفاء Ÿسساعدة أÎŸشسح Úعن طريق
جمع ألتوقيعات نظرأ لتجربتها ‘ أŸيدأن
وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا بشس-ك-ل ج-ي-د م-ا ي-ؤوه-ل-ه-ا ل-تشس-كيل
خزأن أنتخابي مهم ،كما –ركت أيضسا آألة
ألعلقات ألشسخصسية وحتى ألعائلية Ÿسساعدة

أÎŸشسح Úلتجاوز عقبة  2500إأمضساء ،حيث
◊ظنا شسبابا يقومون بجمع توقيعات أ’قارب
أو أحد أŸعارف مع طرق كل أأ’بوأب لتحقيق
هذه ألرغبة على أمل أجتياز أ’ختبار أأ’ول
قبل موعد أ◊سسم أ’نتخابي يوم  4ماي‘ ،
ح Úيبقى أمل أŸوأطن متعلق Ãدى وفاء
أÎŸشس- -ح Úأل- -ف -ائ -زي -ن Ãق -ع -د دأخ -ل ق -ب -ة
ألŸÈان بالتزأماتهم أŸعروضسة ‘ ألÈأمج
أ’نتخابية ،أم أن حبل ألوصسال وألتوّدد أ◊ا‹
سسينقطع بعد أن يجلسس أŸنتخب ألفائز على
ألكرسسي أ÷ديد مثلما عّلق ألبعضس.

اسستكملت عاصسمة ا’وراسس باتنة ،كل
–ضسÒاتها اÿاصسة بإا‚اح ا’سستحقاق
ا’نتخابي القادم واÿاصس بتشسريعيات
 4م-اي  ،2017ح-يث ب-ع-د ‚اح ع-م-ل-ي-ة
اŸراج-ع-ة ال-ع-ادي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’نتخابية
اŸنظمة خÓل أاكتوبر من العام اŸاضسي،
ت - -ن - -ت - -ه - -ي غ - -دا ع - -م - -ل - -ي - -ة اŸراج- -ع- -ة
ا’سس- -ت- -ث- -ن -ائ -ي -ة ب -ع -د “ك ÚاŸواط -نÚ
ال-ب-الغ 18 Úسس- -ن -ة ي -وم ا’قÎاع وغÒ
اŸسس-ج-ل Úع-ل-ى ال-ق-وائ-م ا’ن-ت-خابية من
تسسجيل أانفسسهم ‘ بلديات إاقامتهم.
باتنةŸ :وشسي حمزة
وقد أولت مصسالح ألو’ية باتنة ،أهمية بالغة
للعملية وجندت لها كل أإ’مكانيات أŸادية
وأل -بشس -ري -ة ،ك-ون-ه-ا ح-ل-ق-ة أسس-اسس-ي-ة ‘ مسس-ار
ألتحضس Òللنتخابات ألتشسريعية على غرأر
أ◊ملت ألتحسسيسسية ألتي قامت بها ◊ث
أŸوأط-ن Úع-ل-ى أإ’ق-ب-ال ب-ق-وة ع-ل-ى تسس-ج-ي-ل
لد’ء بأاصسوأتهم من خلل أللوحات
أنفسسهم ل إ
أإ’شس-ه-اري-ة وأŸلصس-ق-ات ب-اأ’م-اك-ن أل-ع-م-وم-ية
ل- - -دع- - -وة أŸوأط - -ن Úأل - -ذي - -ن غÒوأ م - -ق - -ار
إأقامتهم للتقرب من ألبلديات قصسد ألتسسجيل
أو ألشس -طب أو ح -ت -ى أإ’ط -لع ع -ل -ى أل -ق-وأئ-م
أ’نتخابية.
وم - - -ن أŸف- - -روضس أن تسس- - -ه- - -ل ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة ‘ م-رأجعة ألقوأئم
أ’نتخابية بطريقة جادة وفعالة وألتي عرفت
ت-غ-يÒأت ك-بÒة ن-ظ-رأ ل-ل-ع-دد أل-ك-ب Òل-عمليات
إأعادة أإ’سسكان ألتي “ت بعدة مناطق من
ألوطن.
وقد كشسفت لنا ‘ هذأ ألصسدد ألدكتورة فاتن
صسÈي سس -ي -د أل -ل-ي-ث-ي أسس-ت-اذة ب-ك-ل-ي-ة أ◊ق-وق
بجامعة باتنة ،وﬁامية أن أ’نتخابات ماي
 ،2017سس- -ت- -ت- -م- -ي- -ز Ãسس -ت -وى ك -ب Òج -دأ م -ن
ألشس-ف-اف-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-ي-م ب-فضس-ل ح-رصس ألرئيسس
بوتفليقة على إأ‚احها من خلل إألزأم أإ’دأرة
با◊ياد ‘ كل مرأحلها وهو ألضسمانة ألتي
كرسسها ألدسستور أ÷ديد بفضسل ألقوأن Úألتي
يتضسمنها و كذأ بفضسل ألهيئة ألعليا أŸسستقلة
Ÿرأقبة أ’نتخابات ألتي سستكون مسستقلة 100
باŸائة ،حسسب أŸتحدثة.
وأشسارت أÙامية فاتن صسÈي إأ ¤أن إأدخال
لدأرة ‘
ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات أإ’ع-لم وأ’تصس-ال ل -إ
إأعدأد ألقوأئم أ’نتخابية للموأطن Úسساهم ‘
‚احها وتسسهيل ألعملية وŒاوب أŸوأطنÚ
معها من خلل إأقبالهم ألكب Òعليها طبقا
للقانون ألعضسوي ألذي ين ّصس على أنه «’ Áكن
تسس - -ج - -ي - -ل أي شس - -خصس ع- -ل- -ى ع- -دة ق- -وأئ- -م
أنتخابية» .إأضس- -اف- -ة إأ ¤أن ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
أسستفادت من مزأيا –ي Úألقوأئم أ’نتخابية

بفضسل
ألسسجل
ألوطني
للحالة
أŸدنية
أل-ذي سس-م-ح
بتفادي
ألتسسجيل
أŸزدوج
وسسهل
عملية
ألشسطب من
منطلق أن لكل موأطن رقم تعريفي وطني ’
يسستطيع Ãوجبه تسسجيل نفسسه ‘ بلديت،Ú
وهو نفسس أ◊ال بالنسسبة ◊ا’ت ألوفاة ألتي
تسسجل آأليا ..وعلى ألصسعيد ألتنظيمي أشسارت
أأ’سس -ت -اذة ف -ات -ن صسÈي إأ ¤أن أل -تشس-ري-ع-ي-ات
ألقادمة أŸزمع إأجرأؤوها يوم  4ماي ألقادم
’خ -ت -ي -ار ‡ث -ل-ي ألشس-عب ب-اÛلسس ألشس-ع-ب-ي
أل -وط -ن -ي سس -ت -ج -ري أيضس-ا ‘ إأط-ار أل-دسس-ت-ور
أŸصسادق أ÷ديد عليه ‘  ،2016ألذي أسّسسس
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسس-ت-قلة Ÿرأقبة أ’نتخابات
وأدخل ضسمانات جديدة للشسفافية وألنزأهة
أدت إأ ¤م -رأج -ع -ة أل -ق -ان-ون أŸت-ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام
أ’نتخابات.
وذك - -رت أل- -دك- -ت- -ورة ف- -ات- -ن ،ب- -أان أأ’ق- -رأصس
أŸضس - -غ - -وط- -ة أŸسس- -ل- -م- -ة م- -ن ط- -رف وزأرة
ألدأخلية Ÿديريات ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة
ب- -ك- -ل و’ي- -ات أل- -وط- -ن أدرجت أ’ول م- -رة ‘
أل - -ق - -ان - -ون ،وه - -ي م - -وج- -ودة ‘ أل- -نصس- -وصس
أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وصس-درت ‘ أŸرأسس-يم ألتنفيذية
وتخصس أÎŸشسح أ◊ر أو أ◊زب ألذي ’
-Áل-ك  4ب- -اŸائ -ة أو  10م-ق-اع-د ،وت-ك-ون له
أسستمارة أ’كتتاب وألتوقيعات ألفردية ،كما
ي- -ح- -ت -وي أل -ق -رصس أيضس -ا ع -ل -ى أŸع -ل -وم -ات
أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -اأ’شس- -خ -اصس أل -ذي -ن ي -وق -ع -ون
للمÎشسح ،Úحيث تسساهم ألتطبيقات ‘ تنبيه
أÎŸشسح وأ◊زب بأان ألفرد أŸوقع أمضسى
مرة أو أك Ìأأ’مر ألذي يضسمن شسفافية أكÈ
ومصسدأقية أك Ìللعملية.
وم -ن أŸن -ت -ظ -ر أن تشس-رف و’ي-ة ب-ات-ن-ة ع-ل-ى
تكوين أŸؤوطرين على مسستوى ألبلديات عن
طريق دليل أŸؤوطر وألذي يخصس أŸؤوطرين
للعملية أ’نتخابية Ãرأكز ومكاتب ألتصسويت،
ك -م -ا أشس -ارت صس -ادر م -ن م -دي -ري -ة أل -ت-ن-ظ-ي-م
وألشسؤوون ألعامة بباتنة إأ ¤سسحب  34ملفا من
ق-ب-ل أح-زأب –سس-ب-ا ل-لن-ت-خ-ابات ألتشسريعية،
م -وأزأة م-ع ت-نصس-يب أل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة
أŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-عية،
ب -رئ -اسس -ة ألسس -ي -د ب -رن -و ع-م-ار ،ق-اضس م-نسس-ق
ألو’يات ،حيث تتكون أللجنة من  10أعضساء
بينهم أمرأة عضسو ألتوكيل أ÷غرأ‘ للو’ية.

’م Úالعام لبلدية مدريسسة بتيارت:
ا أ

حضسور اŸواطن Úفاق توقعاتنا

”
تنتهي غدا اŸهلة اÙددة التسسجيÓت ا’سستثنائية على القوائم ا’نتخابية و التي انطلقت منذ الثامن الشسهر ا÷اري وقد ّ
اتخاذ ‘ جميع التداب Òالضسرورية.
أŸت- -م -ث -ل -ة ‘ أ◊وأسس -يب وّ” وضس -ع م -ك -تب وأكدت لنا نوأل مسسجلة جديدة من بلدية
تيارت :ع  .عمارة
خ -اصس ›ه-ز ب-ج-م-ي-ع أل-وسس-ائ-ل ب-اŸصس-ل-ح-ة مدريسسة بأانها قامت بتسسجيل نفسسها بالقوأئم
وه -ك-ذأ شس-ه-دت أŸصس-ال-ح أŸع-ن-ي-ة ت-وأف-د ’سس- -ت- -ق- -ب- -ال أŸسس -ج -ل Úأ÷دي -د أو أل -ذي -ن أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ك-ون-ه-ا سس-ت-ب-ل-غ ألسسن ألقانونية
ألشسباب ألذي بلغ ألسسن ألقانونية عند تاريخ ي -ري -دون شس-طب أسس-م-ائ-ه-م أو أسس-م-اء ذوي-ه-م للنتخابات بعد  6أيام ،وعن ألعملية قالت
أ’قÎأع ب -ال -نسس -ب-ة ل-لن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ي-ة سسوأء بسسبب ألوفاة أو تغي Òأ’قامة أو لسسبب ب-أان-ه-ا ت-وج-هت أ ¤أل-ب-ل-دي-ة وأسس-ت-فسسرت عن
” توجيهها من طرف
أŸق-ررة لشس-ه-ر م-اي أŸق-ب-ل،ول-ل-وق-وف ع-ل-ى آأخر .وحسسب أ’حصسائيات أأ’ولية فإان عدد مكتب أ’نتخابات و ّ
عينة من ألتحضسÒأت وألتسسجيلت أخÎنا أŸسسجل Úأ÷دد ببلدية مدريسسة بلغ  145ع - -ون أ’سس - -ت - -ق - -ب - -ال أ ¤أŸك - -ل- -ف Ãك- -تب
أحدى بلديات و’ية تيارت ‘ أ÷هة أ÷نوبية مسس -ج -ل أأ’غ -ل -ب -ي -ة م -ن -ه-م م-ن دأخ-ل ت-رأب أ’نتخابات ألذي أسستقبلها وطلب منها بعضس
هي بلدية مدريسسة ألتي أعتÈت أحسسن بلدية ألبلدية ،أما عدد أŸوأطن Úألذين تقدموأ أ’سستفسسارأت و”ّ تسسجيلها رسسميا وأصسبحت
بالنسسبة للنظام ألبيوميÎي ،حيث ” تكر Ëأ ¤أŸصس -ل -ح -ة م -ن أج -ل ألشس -طب ف-ق-د ب-ل-غ تعد من ضسمن ألناخب Úلبلدية مدريسسة.
رئ-يسس أل-ب-ل-دي-ة ك-ل-ي-خ-ي ق-ن-ون وأل-كاتب ألعام عددهم  119مشسطوبا بسسبب تغي Òأ’قامة أو أما ألعون أŸكلف Ãكتب أ’نتخابات ألسسيد
بومعزة بن عسسلة عرفانا ما قدمته ألبلدية ألوفاة رغم أن ألوفيات أصسبحت مسسجلة لدى ويسس أ÷ي -ل‹ ف -ق -د أك -د أن أل-ع-م-ل-ي-ة تسسÒ
مصسالح ألبلدية بسسبب ألتقدم ألذي عرفته بوتÒة متسسارعة أك‡ Ìا كنا نتوقع حيث
من خدمات للموأطن.Ú
للحديث عن عملية ألتسسجيلت أ’سستثنائية أل -رق -م -ن-ة .وب-ع-د ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أصس-ب-ح ع-دد ظهر أهتمام كب Òبالعملية وأتضسح أن ألشسباب
توجهنا أ ¤بلدية مدريسسة ،حيث أسستقبلنا أŸسس -ج -ل Úق -ب -ل ألضس-ب-ط أل-ن-ه-ائ-ي ل-ل-ق-وأئ-م أصس -ب -ح -وأ Áارسس -ون ح -ق -وق -ه-م أل-دسس-ت-وري-ة
ألكاتب ألعام ألسسيد بن عسسلة وألذي كرم منذ أ’ن -ت-خ-اب-ي-ة  10589مسس- -ج- -ل ع Èب- -ل -دي -ة ويسس- -ارع- -ون أ ¤أل -تسس -ج -ي -ل ع -ل -ى أل -ق -وأئ -م
أ’نتخابية وأ’سستفسسار عن كل ما يخصس هذه
مدريسسة.
أيام من أحسسن أأ’مناء ألعام Úللبلديات.
ألسس -ي -د ب-ن عسس-ل-ة أك-د أن ع-م-ل-ي-ة أŸرأج-ع-ة وأسس -ت -ن -ادأ أ ¤أل -ك -اتب أل -ع -ام ل -ب -ل-دي-ة ،ف-ان ألعلمية ،وعن ألتسسهيلت قال ألسسيد ويسس
أ’سستثنائية لقوأئم للنتخابات بدأت منذ ألشس-ب-اب أل-ذي ي-ت-وأف-د ي-وم-ي-ا ع-ل-ى شس-ب-اب-يك أ÷ي -ل‹ أن أل -ع -م-ل-ي-ة ’ ت-ت-ط-لب ›ه-ودأت
أ’علن عنها ،حيث شسرعنا ‘ وضسع منهجية أ◊ال -ة أŸدن -ي -ة وم -ك-تب أ’ن-ت-خ-اب ب-ال-ذأت كبÒة لكوننا أكتسسبنا ببلدية مدريسسة خÈة ‘
ألعمل رغم أن ألبلدية أكتسست خÈة خلل ي -ط-ل-ب-ون أسس-ت-فسس-ارأت ع-ن أ’ن-ت-خ-اب-ات ع-ن ه -ذأ أÛال ،وأل -وسس -ائ -ل أŸت-ط-ورة أكسس-ب-ن-ا
ألسسنوأت أŸاضسية ،وقد سسخرنا كما أضساف أل -تسس -ج-ي-لت وع-ن ألشس-طب‡ ،ا ي-ؤوشس-ر ب-أان خÈة وسساعدت ‘ عملية ألتسسجيل وألشسطب،
طاقما إأدأريا للعملية متمثل ‘ شسباب من ألشس -ب -اب وأع ب -ال -ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ومصس Òونحن ‘ أÿدمة أ ¤غاية أنتهاء أŸهلة ألتي
ألبلد وقد سساهمت أ’سستفسسارأت تتمحور ح -ددت -ه -ا أل -وزأرة .وب -ل -دي-ة ك-ون-ه-ا رأئ-دة ‘
موظفي أŸصسلحة.
أل -ع -م -ل -ي -ة ب -دأت ب -إاحصس -اء شس -ام-ل ل-ل-ق-ائ-م-ة حول ألسس Òللنتخابات ،وقد سساهمت وسسائل ألرقمنة وجميع أÿدمات أإ’دأرية أصسبحت
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة أŸاضس-ي-ة ،ث-م ف-ت-حت أل-ق-ائ-م-ة أ’ع- -لم وأع- -وأن أل- -ب- -ل- -دي- -ات ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة نعتز ونفتخر بهذه أŸكانة ‡ا زأدنا أرتباطا
أ’سستثنائية حسسب أŸوعد وبالطرق أ◊ديثة ألتحسسيسس للنتخابات ألتشسريعية.
بخدمة أŸوأطن طيلة أيام وسساعات ألعمل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسضابقة أإم Òإلشضعرإء

لعÓمي إلكاتب أإكرم إلكب ““ Òلـ إلشضعب““
إ إ

فرصص النششر متاحة للجميع با÷زائر
م-ن إل-ك-ت-اب إ÷زإئري Úإلذين
شض - -ارك- -وإ ‘ ف- -ع- -ال- -ي- -ات ““م- -غ- -رب
إل - -ك - -ت - -اب““ إل - -ت - -ظ - -اه- -رة إل- -ت- -ي
إح-تضض-ن-ت-ه-ا إل-ع-اصض-م-ة إلفرنسضية
ب -اريسس ،ي-وم-ي  18و  19فيفري
لعÓمي إلكاتب ““أإكرم
إ÷اري ،إ إ
إلكب ““Òإلذي شضارك بآاخر كتاب
ل- - - - - - - - -ه روإي- - - - - - - - -ة ““ Vivement
إلصضادرة
،““ Septembre
صض -ي-ف  2016و إل- - -ذي ك - -ان أإول
ت- -ق- -د Ëل- -ه ل- -ل- -ق- -رإء ب- -اŸع- -رضس
إل- -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب وت -ل -ت -ه -ا ع -دة
لهدإء
تقدÁات و حصضصس بيع با إ
ب-وه-رإن وإل-ع-اصض-م-ة ،ل-يقدم أإول
أإمسس ،ل-ل-ج-م-ه-ورإلفرنسضي بفندق
إŸدينة بباريسس.
لÒت -اح ق -ل -ي -ل م -ن م -ت -اعب وضس -غ-وط-ات ““Œربة أو ¤من نوعها بالنسسبة له ،وكونها

حبيبة غريب
بدأت رحلة أكرم ألكب Òمع ألكتابة وهو
‘ سسن  17من عمره ،وكان حينها قد
ع -ان -ق ه -وأي -ة أŸط-ال-ع-ة م-ك-تشس-ف-ا إأب-دأع
وأسس- -ل- -وب أل -ك -ث Òم -ن أألدب -اء وأل -ك -ت -اب
أ÷زأئ- -ري Úوأألج- -انب ،وم- -ت- -أاث- -رأ ب- -ه -م
وه - -ن - -اك ب - -دأ ك - -م - -ا صس - -رح لـ ““ألشس- -عب““
ﬁاولته أألو ‘ ¤عا ⁄أإلبدأع بكتابة
قصسصص وروأيات قصسÒة فكاهية .
وأشسار ألكاتب ألذي يجمع ب Úموهبة
ألكتابة ألروأئية و ألكتابة ألصسحفية  ،إأ¤
أن أألو ¤تعت Èملذأ يلجا إأليه أإلعلمي

قضضية إضضرإب طلبة
إŸدرسضة إلعليا للفنون إ÷ميلة

وزارة الثقافة تتخذ
إاجراءات جديدة

إلشض - - - -عب /ـ أإصض- - - -درت وزإرة
إل -ث -ق -اف -ة ب-ي-ان-ا خ-اصض-ا ب-ن-ت-ائ-ج
إج -ت -م -اع إل -ل -ج -ن-ة إل-ق-ط-اع-ي-ة
Ÿم- - -ارسض- - -ة إل- - -وصض - -اي - -ة ع - -ل - -ى
مؤوسضسضات إلتكوين ،إŸنعقد يوم
إÿم- - - - -يسس إŸاضض- - - - -ي وف - - - -ق - - - -ا
ل -ت -ع-ل-ي-م-ات إل-وزي-ر ع-ز إل-دي-ن
م -ي -ه -وب -ي إŸت -ع -ل -ق ب -ال -ن -ظ -ر ‘
وضض-ع-ي-ة ط-ل-ب-ة إŸدرسض-ة إل-عليا
للفنون إ÷ميلة ،إلذين وضضعوإ
لضض-رإب-ه-م ي-وم إل-ثÓ-ث-اء
ح -دإ إ
إŸاضض -ي ب -ع -دم-ا ف-ت-حت إل-وزإرة
معهم باب إ◊وإر.

وبعد أن درسست أللجنة أŸتكونة من
‡ثل Úعن وزأرتي ألثقافة و ألتعليم
أل- -ع -ا‹ و أل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي ،وضس -ع -ي -ة
أŸدرسسة ،خاصسة فيما يخصص ألشسؤوون
ألبيدأغوجية ،صسادقت على عدد من
أإلج -رأءأت أŸل -م -وسس -ة ،أه-م-ه-ا ي-ق-ول
ب- -ي- -ان وزأرة أل -ث -ق -اف -ة أل -ذي –صس -لت
““ألشسعب““ على نسسخة منه  ““ :ألتفاق
أŸب -دئ -ي ع -ل-ى إأمضس-اء ألشس-ه-ادأت م-ن
طرف مصسالح ألتعليم ألعا‹ وألبحث
ألعلمي على أن تكون أŸلفات كاملة““.
وقد قررت ألوزأرة أيضسا ““ :إأعادة
ب -رأم -ج خ -اصس -ة ب -ن -ظ-ام  ،LMDمع
ضسرورة ألفصسل ‘ نوع ألنظام ““و ما
ي -ن -ج -ر ع-ن-ه م-ن مسس-ت-وي-ات وت-درج-ات
ع- -ل- -ي- -ا““ ،إأ ¤ج -انب إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘
أل -ق -ان -ون أألسس -اسس-ي ل-ل-م-درسس-ة أل-ع-ل-ي-ا
للفنون أ÷ميلة و مطابقته مع أŸرسسوم
رق - - -م  176-16وأŸتضس -م-ن أل-ق-ان-ون
أألسساسسي للمدأرسص ألعليا.
لشس - -ارة ي - -نصص أŸرسس - -وم ع - -ل- -ى
ل --إ
م-رأج-ع-ة أل-تسس-ي Òأل-دأخ-ل-ي ل-ل-م-درسسة
ألعليا طبقا للقانون أألسساسسي أŸعمول
به ‘ تسسي ÒأŸدأرسص ألعليا.
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مششاركتي ‘ ““مغرب الكتاب ““ بفرنسشا Œربة بناءة

أŸهنة ،هذأ ‘ ما يخصسه هو ،مشسÒأ أن
ك -ت -اب -ة أل -روأي-ة وألسس-ف-ر ‘ ع-ا ⁄أإلب-دأع
وأÿي -ال ي -ول -د ل -دي -ه سس-ع-ادة ك-بÒة ،وه-و
يفضسلها حتما لكنه ل يتخلى أيضسا عن
لعلم وألكتابة ألصسحفية.
حبه ل إ
وأضس- -اف ق- -ائ -ل ع -ن ك -ت -اب -ه أ÷دي -د،
““ ““ Vivement Septembreإأنها
قصسة وحيد شساب يلبسسه قلق دأئم ﬁتار
‘ أم -ره ،ي -ع -ا Êك -ثÒأ م -ن ل -وع-ة أ◊نÚ
◊ب  ⁄ت- -ك- -تب ل- -ه أألق- -دأر ل -يسس -ت -م -ر و
يسسعده ...وهناك –اول أعز صسديقة له
ألتي ترى خلف حزنه و يأاسسه روح فنان أن
تدفعه للكتابة و إأطلق ألعنان Ÿوهبته.
وق - -د لقت أل - -روأي- -ة أ÷دي- -دة ألك- -رم
ألكب Òيقول هذأ أألخ Òأصسدأء متنوعة
بﬁ Úب ومعجب ومنتقد ،وهي أصسدأء
تقبلها بصسدر رحب كونها هي من –فز
ألكاتب و تسساعده على أŸضسي قدما و
تطوير موهبته.
و‘ سس- -ي- -اق آأخ- -ر أع- -ت Èأك -رم أل -ك -بÒ
مشس -ارك -ت -ه ‘ أل -ط-ب-ع-ة ألـ 23لتظاهرة
““مغرب ألكتاب““ -ألتي نظمتها أ÷معية
ألثقافية ألفرنسسية ضسربة شسمسص تكرÁا ““
لدب أ÷زأئري إأذ كانت ضسيفة ألشسرف
ل أ
ف-ي-ه-ا أل-روأئ-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة م-ايسس-ة ب-اي -

ألعدد
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ف-رصس-ة ذه-ب-ي-ة ل-لح-ت-ك-اك ب-ك-تاب وأدباء
ج -زأئ -ري Úوم-غ-ارب-ة وأج-انب ،وأك-تشس-اف
وقرأءة ما يكتبه أألخ ،Òوأيضسا مناسسبة
لتقد Ëكتابه ÷مهور خارج أ÷زأئر ،بعد
أن كان أول تقد Ëرسسمي له بالصسالون
أل -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ،ح -يث ك-ان وق-ت-ا رأئ-ع-ا
بلقائه مع جمهور أŸعرضص““.
و‘ إأجابته عن سسؤوأل خاصص بعا⁄
أل -نشس -ر وأإلصس-دأر وع-لق-ة أل-ك-ت-اب ب-دور
أل - -نشس- -ر وب- -عضص أل- -ع- -رأق- -ي- -ل أل- -ت- -ي ق- -د
تصسادفهم ،أشسار أكرم ألكب ““Òأن ألفرصسة
أليوم متاحة ÷ميع ألكتاب وألباب مفتوح
أمام ألشسباب خاصسة ،فمن أرأد أن يصسدر
كتابه أو مؤولفه ،ل يلزمه وسساطة فكل دور
أل -نشس -ر ف -ا–ة أب -وأب -ه -ا دون أسس -ت-ث-ن-اء أو
إأقصساء وألدليل ألنه نشسر كتابه ألثا Êبكل
لسسف ،يقول ألكاتب
سسهولة““ ،لكن يبقى ل أ
““مشسكل ألتوزيع قائما ،فل ‚د ألكتب
ألصس -ادرة ‘ ك -ل م -ك -ان وي -ل -زم أسس-اب-ي-ع و
شسهور لتصسل لبعضص أŸناطق““ .
‘ سسياق آأخر كشسف أكرم ألكب ،Òأنه
بصس- -دد ك- -ت- -اب- -ة روأي- -ة ج- -دي -دة Áي -زه -ا
أألسسلوب ألفكاهي ،إأ ¤جانب ›موعة
قصسصس -ي -ة ،ي -ن -وي إأصس -دأره -م-ا م-ع ن-ه-اي-ة
ألسسنة أ÷ارية.

‘ سض -اب -ق-ة م-ن ن-وع-ه-ا ‘ ت-اري-خ
إŸسض-اب-ق-ة ،تشض-ك-لت نصض-ف ق-ائ-مة
إŸت- -أاه- -ل Úإ ¤إل- -بث إŸب -اشض -ر م -ن
““أإم Òإلشضعرإء““ ‘ موسضمها إلسضابع
م-ن شض-اع-رإت ،ت-وّزع-ن ع-ل-ى سض-ب-ع
دول ع -رب -ي -ة ،م-ا Áك-ن إع-ت-ب-اره
لب- -دإع
دلل - -ة ع- -ل- -ى ت- -طّ- -ور ‘ إ إ
إلشض - - -ع - - -ري إل - - -نسض- - -وي .و“ث- - -ل
إ÷زإئر ‘ هذه إŸسضابقة كل من
إلشض- - -اع- - -رت Úآإم- - -ن- - -ة ح- - -زم - -ون
ولطيفة حسضا.Ê

أاسضامة إافراح
ضسمت قائمة ألعشسرين أŸتأاهل Úأإ¤
ث أŸباشسر ‘ ““أم Òألشسعرأء ،““7ألتي
ألب ّ
كشس -فت ع -ن -ه -ا ÷ن -ة إأدأرة أŸه -رج-ان-ات
وألÈأم -ج أل-ث-ق-اف-ي-ة وألÎأث-ي-ة ب-أاب-وظ-ب-ي،
عشس- -ر شس -اع -رأت ي -ن -ت -م Úأإ ¤سس -ب -ع دول
عربية (أ÷زأئر وسسوريا ومصسر وفلسسطÚ
وت -ونسص وأألردن وأل -ع -رأق) ،ح -يث ح-ازت
أ÷زأئر وسسوريا وفلسسط Úعلى مقعدين
بالنسسبة لعدد ألشساعرأت بهذه أŸسسابقة
ألتي تعد من أضسخم أŸسسابقات للشسعر
ألفصسيح على مسستوى ألوطن ألعربي.
وأورد أŸوق -ع أإلل -كÎو Êل -ل -مسس -اب -ق -ة
أسس- -م- -اء ألشس- -ع- -رأء أŸت- -أاه- -ل Úأإ ¤أل- -بّث
أŸباشسر ‘ ““أم Òألشسعرأء ““7وهم :أآمنة
ح -زم -ون ول -ط -ي -ف-ة حسس-ا Êم-ن أ÷زأئ-ر،
ناصسر ألغسسا Êمن عمان ،علي خميسص
ألعبدأن ألشسامسسي من أإلمارأت ،هاجر
ع -م -ر وول -ي -د أÿو‹ وحسس -ن ع -ام -ر م -ن
مصسر ،إأياد أبو شسملة وطارق ألصسميلي من
ألسس -ع -ودي -ة ،شس -ي -خ -ن -ا ع -م -ر ح-ي-دأر م-ن
موريتانيا ،نوفل ألسسعيدي من أŸغرب،
إأباء مصسطفى أÿطيب ومرأم دريد ألنسسر
من سسوريا ،آألء ألقطرأوي وعبلة جابر
م- -ن ف -لسس -ط ،Úه -ن -دة ب -نت أ◊سس Úم -ن
تونسص ،وردة سسعيد ألكتكوت وقيسص قوقزة
من أألردن ،أفياء أألسسدي وعمر عنّاز من
ألعرأق.
وك -انت ÷ن -ة –ك -ي-م أŸسس-اب-ق-ة ““أمÒ
ألشسعرأء““ قد قابلت على مدى ثلثة أيام
 150شساعرأً ألذين حصسلوأ على أإلجازة

أألو ¤وفقاً للشسروط وأŸعاي ÒأŸعلنة،
وأل - -ذي- -ن ” أخ- -ت- -ي- -اره- -م م- -ن ب Úآألف
ألشسعرأء ألذين ترشسحوأ للنسسخة ألسسابعة
من أŸسسابقة.
وم- - -ن ب Úه - -ؤولء ،أخ - -ت 42 Òشساعرأ
ينتمون أإ 16 ¤دولة ،من بينهم  13شساعرة
ع -رب -ي -ة ،وخضس -ع -وأ ب-دوره-م لخ-ت-ب-ارأت
أإضس- -اف- -ي -ة أك Ìصس -ع -وب -ة م -ن ق -ب -ل ÷ن -ة
ألتحكيم ،وذلك لختيار ألقائمة ألنهائية
أŸك ّ-ون -ة م-ن  20شس -اع -رأ أŸشس-ارك‘ Ú
حلقات ألبث أŸباشسر ع Èقناة أبوظبي
وقناة بينونة بدءأً من يوم غد أألربعاء 21
فÈأير على مدى  10أسسابيع.
ل -ل-ت-ذك Òف-إان ““أم Òألشس-ع-رأء““ ب-رن-ام-ج
أدبي يأاخذ شسكل مسسابقة ‘ ›ال ألشسعر
ألعربي تنظمه ÷نة إأدأرة أŸهرجانات
وألÈأم- -ج أل- -ث -ق -اف -ي -ة وألÎأث -ي -ة ب -إام -ارة
أبوظبي .بدأ ألÈنامج سسنة  ،2007وهو
حدث سسنوي كب Òيتم ‘ آأخر كل مسسابقة
تتويج شساعر بلقب ““أم Òألشسعرأء““ ،ويتم
ع-رضص ف-ع-ال-ي-ات أŸسس-اب-ق-ة ع-ل-ى شس-اشس-ة
ق -ن -اة أب -وظ -ب-ي .وم-ن أه-دأف أŸسس-اب-ق-ة
““أل- -ن -ه -وضص بشس -ع -ر أل -ع -رب -ي -ة أل -فصس -ح -ى
وألرتقاء به وبشسعرأئه““ ،وألÎويج له ‘
أألوسس - -اط أل - -ع - -رب- -ي- -ة ،و«إأح- -ي- -اء أل- -دور
أإلي -ج -اب -ي ل -لشس -ع -ر أل -ع -رب-ي ‘ أل-ث-ق-اف-ة
ألعربية وأإلنسسانية وإأبرأزه رسسالة ﬁبة
وبشس Òسسلم““.
وك -ان أل -ع-دي-د م-ن ألشس-ع-رأء ق-د م-ث-ل-وأ
أ÷زأئ -ر ‘ ه -ذه أŸسس -اب-ق-ة ،ع-ل-ى غ-رأر
ألشساعرة حن Úعمر ‘ أŸوسسم أألول،
وألزب Òدردوخ وناصسر ألدين باكرية.

قرإءة إدبية ‘ كتاب ( إلŒاه إŸفقود )

ناظم ناصشر القريششي واإلبحار نحو سشحر ا◊روف
بقلم الناقد أاحمد فاضضل
لول
لنسضان إ أ
منذ أإمسضك إ إ
‘ بÓد ما ب Úإلنهرين قلمه
إŸصض -ن-وع م-ن إل-قصضب ل-ي-خ-ط
ع - -ل - -ى إل - -ط Úأإو ¤ح - -روف
إŸع - - - - -رف- - - - -ة– ،ولت ت- - - - -لك
إŸسضام Òإ ¤لغة لتكون أإو¤
لب- -ج- -دي- -ات إل- -ت -ي ع -رف -ه -ا
إ أ
إل -ع -ا ⁄وظ -لت تشض -غ -ل ح -ي-ز
ت-ف-كÒه ل-ت-تشض-كل بعد قرون
ط- -وي- -ل- -ة مÓ- -ح- -م ع -اشضت ‘
لن.
إلوجدإن حتى إ آ
وألن- - -ه أب- - -ن ت - -لك أألرضص رأح
يبحث عن قلم ألقصسب أŸفقود
ل- -ي- -دون م- -ن ج- -دي- -د م- -ا خ- -ط -ه
ألشسعرأء ليسص ‘ بلده فحسسب
بل ‘ أماكن عديدة من ألوطن
ألعربي ألكب ، Òوألنه يؤومن كذلك
ب-ك-ل أŸدأرسص أل-ن-ق-دي-ة أسس-لوبية
ك -انت أم ب -ن-ي-وي-ة أو ت-ف-ك-ي-ك-ي-ة أو
ﬁورأ شسعريًا عمودياً أو ﬁورأ
أف-ق-يً-ا  ،ح-ت-ى أŸن-اه-ج أل-ن-فسس-ية
أل- -دأخ- -ل- -ة ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -ن -ق -د
ألجتماعي منها وألتكاملي وما
خطته أŸرأة من شسعر وكتابة ،
ون- -ظ -ري -ات أل -ف -ن ل -ل -ف -ن وأل -ف -ن
للحياة.
رأح يبتكر طريقة جديدة ‘
ألنقد  -أو ليسص أألدب عموما

كما عهدناه ل يقف عند قاعدة
وأحدة أو نظرية  -غايته كانت
أل -ع -ودة إأ ¤أ÷ذور أل-ت-ي خ-ط-ه-ا
أول- -ئك أل- -ن- -ق- -اد أل -ع -رب أألوأئ -ل
ب -أاسس -ل-وب عصس-ري Áت-ه-ن دهشس-ة
ألكلمة وجمالها  ،هنا ‘ كتابه «
ألŒاه أŸفقود « ألصسادر عن دأر
نشس- -ر أم- -ل أ÷دي- -دة ‘ سس- -وري -ة
حديثا  ،يقتحم ناقدنا ألقريشسي
أألسس -وأر أل -ع-ال-ي-ة ل-ل-ح-روف أل-ت-ي
ت -وق -ف ع -ن -ده-ا ع-دي-د ألشس-ع-رأء
متناول منجزهم ألشسعري بقرأءة
وأع -ي -ة ومسس-ت-ف-يضس-ة  ⁄ ،ي-ت-ه-يب
أسس -م -اؤوه -م أل -ك -بÒة أل -ت-ي تّ-ه-يب
›اي- -ل- -وه م- -ن أل -ن -ق -اد ألقÎأب
منهم وألكتابة عنهم أمثال د .
ﬁمد حسس Úآأل ياسس ، Úشسوقي
عبد أألم ، Òإأبرأهيم أÿياط ،

أسسماء صسقر ألقاسسمي  ،فتحي
عبد ألسسميع وآأخرون أسستطاعوأ
من خلل قصسائدهم أن يحوزوأ
ع - -ل - -ى ج - -م - -ه - -ور ع - -ريضص م- -ن
م -ت -ذوق -ي -ه -م ف -ق -دم -ه -م ن-اق-دن-ا
ألقريشسي بطريقة مبتكرة أضساف
لبسستانهم ألشسعري ورودأ وأزأهÒ
ج- -م- -ي- -ل- -ة م- -ن ح- -رف -ه ألسس -اح -ر
مسس-ت-كشس-ف-ا ب-ال-وقت ن-فسسه أماكن
مضس- -ي -ئ -ة ل -ه -ا دللت -ه -ا أألخ -رى
باŒاه كان سسيظل مفقودأ لول
أنه عرف ألطريق إأليه  ،فتوقف
أمام Œربة كل وأحد من ألذين
تناوله قلمه فإاذأ ألذي نقرأه زأد
عليه جمال وقد تكاملت صسورته
ووضسحت رؤويته.
ع- - - - -ن د ﬁ .م- - - - -د حسس Úآأل
ياسس Úكتب يقول  « :إأن ألشساعر

ﬁم - - -د حسس Úآأل ي - - -اسس Úم- - -ن
ألشسعرأء ألذين يتمثل ألشسعر ‘
وجودهم  ،فهو سسره أŸعلن ‘
حضسوره وغيابه  ،يقول آأل ياسسÚ
‘ أحد لقاءأته  « :ألشساعر خلق
م- -ت- -خ- -ي -ل  ،م -تصس -ورأ  ،ح -اŸا ،
غارقا ‘ تشسكيل أ◊ياة » ،وأرى
أن تشسكيل أ◊ياة يبدأ أول من
أ◊ب لذأ ‚د أنحياز شسعره ألتام
لنسس- -ا Êوأ÷م- -ا‹
ل- -ل- -ج- -وه- -ر أ إ
وأل -روح -ي  ،وه -ن -ا ل ن-ت-ك-ل-م ع-ن
ط -قسص أو م -ن -اخ شس -ع -ري ول-ك-ن-ن-ا
ن -ت -ك -ل -م ع-ن نسس-ي-ج وب-ن-اء ف-ك-ري
وحضساري لشساعر ﬂلصص لشسعره
ول -ف -ك -ره و◊ضس-وره أل-ذي أصس-ب-ح
ج - -زءأ أسس- -اسس- -ي- -ا م- -ن أŸشس- -ه- -د
لدبي».
ألثقا‘ وأ أ
أم -ا ع-ن ألشس-اع-ر شس-وق-ي ع-ب-د
أألم Òفهو يقول  « :فالقصسيدة
لديه تبدأ من هناك ،حتى وهو
‘ غ -رب -ت -ه ي -ب -حث ع-ن ق-ي-ث-ارت-ه
أألثÒة وألشسجية  ،لذأ ترى وجه
أ◊ضس- -ارة ي- -ن- -ع- -كسص ع- -ل -ى ذأت -ه
وقسس -م -ات وج -ه -ه ألسس -وم -ري » ،
لن-ي-ق-ة
لح-رف أ أ
وب -ن -فسص ه -م -ة أ أ
يذهب ناقدنا ألقريشسي ‘ قرأءة
ألشساعر ألعرأقي أŸغÎب أديب
كمال ألدين يقول فيه  « :ألشسعرأء
يحملون ذكرياتهم دأئما حتى ل
يشسعرون بالوحشسة ‘ غربتهم ،
ف -ي -ودع -ون-ه-ا أŸرأي-ا ل-ك-ن ذأك-رة

أŸرأيا سسرأب و ألسسرأب حجاب
Ÿا بعده.
تصسّور أن ألقصسيدة مرآأة وأنكَ
تدخل ‘ تلك أŸرآأة Œتاز هذأ
ألن-ع-ك-اسص أل-ه-لم-ي ل-لضسوء على
سسطح أŸرأيا وتنفذ ع Èهيولة
لن دأخل ألقصسيدة
ألزمن  :أنت أ آ
 ،ع Úألشساعر أŸتأاملة ‘ ذأتها
أوًل و‘ ألأشس - -ي- -اء م- -ن ح- -ول- -ه- -ا
“اهي لغة أŸرأيا ألتي هي ذأتها
تبدأ من نقطة ل ﬁددة لتنتهي
بذأتها مرة أخرى  ،إأ ¤أن يقول :
« ألشس- -اع- -ر أديب ك- -م- -ال أل- -دي- -ن
مسس-ح-ورأ ب-ا◊روف ي-ف-ت-ح ن-وأفذ
لم-اÊ
أل -قصس -ي -دة ع -ل-ى سس-لف-ة أ أ
لحلم  ،ويدعونا لندخل إأ¤
وأ أ
ع- -ا ⁄أ◊روف أŸق -دسس -ة  ،ت -لك
أ◊روف ألتي تسستوحشص وحدتها
فتشستاق إأ ¤أŸعا ‘ Êألكلمات
وأل - -ك - -ل - -م - -ات ه - -ي أل - -قصس- -ي- -دة
وألقصسيدة هي مرآأة ذأت ألشساعر
ف- -الشس- -اع- -ر أ◊ق- -ي -ق -ي ه -و ذأت
قصسيدته » .
م- -ن ه- -ن- -ا Áك -ن أن ن -ق -ول أن
ناقدنا يقف على درجة عالية من
ألتخصسصص وألتقنيات ألتي تتطلب
معرفة مهنية لفهم ألنقد ألذي ل
ي -ع -ن -ي ب -الضس -رورة أل -ع -ث -ور ع-ل-ى
لخطاء ،ولكنه قد يعني فقط
أأ
ألن -ح -ي -از وأسس -ت -كشس -اف ج-وأنب
لبدأع ألكاتب أو ألشساعر
ﬂتلفة إ

إلثÓثاء  21فيفري  201٧م إلموإفق لـ  24جمادى إلأولى 14٣8هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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فـــــÒوز ملكــــــة جمـــــال ا÷زائــــــــر  2016لــــــــ«الششعــــــب»:

اقتحام عا ⁄اŸوضضة حلم
راود Êمنذ الطفولة
،،

إŸسسابقات وترإعي قوإنينها وتقوم بتحديد إلهدف إلشسخصسي لها
‘ هذإ إÛال ،وأإن تكون لديها مبادرإت
إنسسانية ›تمعاتية.

إاÁان فÒوز عارضشة
أازياء وملكة جمال ا÷زائر
 ،2016تبلغ من العمر  23سشنة،
طالبة تخصشصص كيمياء وإادارة
لعمال بجامعة وهران .تتحدث ‘
ا أ
صشت به «الششعب»
هذا ا◊وار الذي خ ّ
عن بداياتها ‘ عا ⁄اŸوضشة وا÷مال
وسشّر ‚احاتها ،مششاريعها
وطموحاتها اıتلفة.

ا÷مال هو
جمال الروح
والقلب وليسص
اŸظهر

،،

«الششعب» :كيف اقتحمت عا ⁄اŸوضشة وا÷مال؟
^^ اÁان فÒوزÁ :كن إلقول إنه حلم ك Èمنذ إلطفولةŸ ،ا
كان عمري سسبع سسنوإت ،حيث دّعمني كل أإفرإد إلعائلة إلذين
كانوإ يخÈونني ‘ كل مرة بأانني أإملك قوإم جميلة ،وأإنه بإامكاÊ
إلنجاح وإلعمل كعارضسة أإزياء ،وبالفعل إقتحمت هذإ إÛال Ÿا
بلغت سسن  18عاما وعملت ‘ إلبدإية مع أإحسسن
وكالة متخصسصسة بوهرإن إسسمها «در Ëأإجنسسي».
قمت بعروضس أإزياء على مسستوى وهرإن و‘ نفسس
إلوقت شساركت ‘ مسسابقات إ÷مال .إلنطÓقة
كانت نوعا ما صسعبة ،ألن ثقافة إŸوضسة وإ÷مال
 ⁄تكن سسائدة بالشسكل إ÷يد ‘ ذلك إلوقت ،لكنها
ب- -دأإت م- -ع م- -رور إلسس- -ن ‘ Úإلن- -تشس -ار م -ع ت -غÒ
ذهنيات وتفك Òإلناسس ونظرتهم إ ¤هذإ إÛال.
م-اه-ي اŸسش-اب-ق-ات وال-ت-ظ-اه-رات ال-ت-ي
لن؟
ششاركت فيها حتى ا آ

^^ شساركت ‘ إلعديد منها على إلصسعيد إÙلي
وإل -وط -ن -ي وإل -دو‹ ،ل -ك -ن أإب -رزه-ا ع-ل-ى إإلطÓ-ق
مشساركتي ‘ مسسابقة ملكة جمال إ÷زإئر ،2015
وكان إللقب من نصسيبي ،وهو أإول تتويج ‹ ،ثم شساركت ‘ مسسابقة
«ميسس أإ÷Òيا غلوب  »2016وفزت بها أإيضسا كما شساركت ‘
مسس -اب -ق -ة «م -يسس غ -ل -وب إنÎن -اشس -ي -ون -ال» وف -زت ب -ل -قب «م-يسس
فوتوغرإفيك».
لزياء الذين تعاملت معهم؟
من هم مصشممو ا أ
^^ عملت مع إلعديد من مصسممي إألزياء من دإخل وخارج

^^ “كنت من ذلك ع Èتنظيم وقتي ،فقد تعّودت على هذإ منذ
ي ‘ تلك إلفÎة إلتوقف عن
إجتيازي إلبكالوريا ،حيث إسستلزم عل ّ
إلعمل ألركز على إلمتحانات ،ثم عاودت إلنطÓق من جديد
وأإنا ‘ إŸرحلة إ÷امعية .صسحيح أإن هناك مشساكل نوعا ما ‘
إيجاد إلوقت ،لكني ل أإريد إلتفريط ‘ إلدرإسسة وإلعمل ،وهو ما
يجعلني أإكافح وأإجهد نفسسي ‘ بعضس إألحيان من أإجل إلنجاح ‘
إلدرإسسة وميدإن عرضس إألزياء وإ÷مال ،فأانا على سسبيل إŸثال
ل أإنام كثÒإ.

لزي -اء ال -ت -ي ت -فضش-ل-ي-ن-ه-ا ،ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة أام
م -اه -ي ا أ
العصشرية؟
^^ إلثنان معا ،فكل ما Áثل بلدي إ÷زإئر سسوإء كان عصسريا أإو
ت -ق -ل -ي -دي -ا يشس -رف -ن -ي ك -ثÒإ ل -ب -اسس -ه وإŸشس -ارك -ة ب -ه ‘ ﬂت-ل-ف
إŸسسابقات خاصسة إلدولية منها ،ألظهر وأإبرز إللباسس إلوطني
ıتلف إŸشسارك Úع Èإلعا.⁄

اللباسص ا÷زائري
يسشتقطب
الهتمام
باŸسشابقات
الدولية

ح-دث-ي-ن-ا ع-ن ت-ع-ام-ل ال-ن-اسص وزمÓ-ئك ‘ ا÷ام-ع-ة
لمر عادي؟
معك ،هل Œدين صشعوبة أام ا أ

لن ع-ن ف-وزك Ãسش-اب-ق-ة
ن-ت-ح-دث ا آ
«م -يسص أا÷Òي -ا غ -ل-وب  »2016ك-ي-ف
كان التتويج؟

^^ سس -ع -دت ك -ثÒإ ب -حصس -و‹ ع -ل-ى ذلك
إللقب ،إلذي جاء تتويجا للمجهودإت إلتي
ق -مت ب -ه-ا ط-ي-ل-ة إلسس-ن-ة ،وإل-ع-م-ل إل-دؤووب
إلذي سسمح ‹ بإاقناع ÷نة إلتحكيم ،وهو
ما جعلني أإتشسّرف بتمثيل إŸرأإة وإ÷مال
إ÷زإئري ‘ ÚإŸنافسسة إلعاŸية «ميسس
موند  ،»2016حيث سسعيت إ ¤تأاكيد جمال
إŸرأإة إ÷زإئرية ‘ ذلك إÙفل إلدو‹،
وتقاسسم ثقافتنا وتقاليدنا مع إŸشساركÚ
إآلخرين من كل دول إلعا.⁄

،،

ما سشّر ‚احك؟
^^أإول إ÷مال هو جمال إلروح وإلقلب وليسس جمال إŸظهر
وإلوجه ،أإما عن إلسسّر ‘ تأالقي باŸسسابقات إلوطنية وإلدولية
يعود باألسساسس إ ¤إحÎإمي للقوإن ‘ ÚإلÎبصسات إلتي أإجريها،
وإلشسئ إلذي سساعد ÊكثÒإ Œربتي إلطويلة ‘ عرضس إألزياء،

^^ ثÓ- -ث ل -غ -ات :إل -ع -رب -ي -ة ،إل -ف -رنسس -ي -ة

ك-ي-ف تسش-ت-ط-ي-ع Úال-ت-وف-ي-ق ب Úال-دراسش-ة و›ال
عملك؟

إلوطن ،منهم إ÷زإئريون عمور غليل ،وريان أإطلسس ،وفوزي
شس -ق -رون ،وإلي -ط -ا‹ مÒي -اك -ي ،وإل -ف -رنسس -ي-ان زورإن-ا ج-ا‚يك
وكارول Úهني ،وأإيضسا إلكوري بي يونغ وغÒهم...

،،

^^ هد‘ هو موإصسلة إŸشسوإر بكل ‚اح،
ومسس- -اع- -دة إل -ن -اسس وت -ق -د Ëل -ه -م إألفضس -ل،
وإسستغل إلفرصسة لتوجيه رسسالة للجميع بأان
يقوموإ بكل ما إسستطاعوإ ألجل تقد Ëإلعون
ل -ل -ف -ق -رإء ومسس -اع-دة إآلخ-ري-ن ،وأإم-ن-ي-ت-ي أإن
يتوحّد إلعا ⁄من إأجل –قيق إلسسÓم وإلعيشس
‘ أإمان.
تتحكم ‘ Úكم لغة؟

وإإل‚ليزية.
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طموحاتك وأاهدافك اŸسشتقبلية؟

دون أإن نسس -ي -ان م -ع -ي -ار إل -ت -ح -ك -م ‘ ف -ن إل -ك Ó-م وإت-ق-ان إل-ل-غ-ة
إإل‚ليزية بشسكل جيد ،إ ¤جانب طبعا إ÷هد إلفردي و–ديدي
هدفا معينا ıتلف مشساركاتي.
كيف ترين مسشتوى مسشابقات ملكة جمال ا÷زائر؟
^^ ‘ إ÷زإئر ‚د إلكث Òمن إŸسسابقات ،إذ ‘ كل عام
نكتشسف منافسسة جديدة ،لكن إŸسستوى يبقى ضسعيفا نوعاما
وه -ذإ ي -ع -ود ب -األسس -اسس إ ¤ع -دم إحÎإف -ي-ة إŸن-ظ-م ،Úوغ-ي-اب
إإلمكانيات إلتي بإامكانها إŸسساهمة ‘ ‚اح هذإ إلنوع من
إŸسسابقات.
نصشيحتك لكل ششابة تريد النجاح ‘ عا ⁄اŸوضشة
وا÷مال؟
^^أإن تبقى طبيعية ‘ سسلوكاتها وتعامÓتها وشسخصسيتها ،كما
ع -ل -ي -ه -ا أإن ت -ه -ت -م ب -ك -ل ك -بÒة وصس -غÒة ت -خصس ه -ذإ إل -ن -وع م-ن

^^ كل شسئ عادي ول أإجد أإي مشسكل سسوإء مع مع إألصسدقاء
وإلزمÓء ‘ إلدرإسسة أإو مع إألشسخاصس إآلخرين ،فأانا لسست
متكّبرة أإو شسئ من هذإ إلقبيل ،أإتعامل ببسساطة مع إ÷ميع‘ .
ب -عضس إألح -ي -ان ي -ن -ادون -ن -ي بـ»م -يسس» وأإح -ي -ان -ا أإخ -رى ب -اسس -م-ي
وي -ح -دث -ون -ن -ي ع -ن ظ -ه -وري ‘ ح -ف Ó-ت ع -رضس إألزي-اء أإو عÈ
إÓÛت ،فبالنسسبة ‹ إألمور عادية ول مشسكلة ‹ ‘ هذإ
إلشسأان.
Ãا أانك “تلك Úجمال ،أال ترغب Úمث ‘ Óولوج
ع -ا ⁄ال -ت -نشش -ي-ط وال-ت-ق-د Ëال-ت-ل-ف-زي-و Êأاو خ-وضص
لزياء باÿارج؟
Œارب ناجحة ‘ ميدان عرضص ا أ
^^ ل أإخفي عليك إن قلت لك بأا Êأإريد فع Óأإن أإكون منشسطة
تلفزيونية ،فأانا أإملك دبلوم ‘ إلصسحافة وأإحب هذإ إŸيدإن منذ
إلصسغر ،حيث كنت أإؤودي دور مقدمة برإمج ‘ إلبيت وإŸدرسسة،
وإذإ جاءتني فرصسة ‘ إŸسستقبل فلن أإرفضسها .أإما بالنسسبة
للعروضس من إÿارج فحاليا أإنا مرتبطة بالدرإسسة وليسس لدي
رغبة ‘ إلذهاب إ ¤إÿارج ،وبعد إلنتهاء من درإسستي إ÷امعية
سسأاتخذ إلقرإر إلصسائب.

بـــــــــــــــــوراسص ناششـــــــــــــــــط طÓبـــــــــــــــــي لــــــــــــــــــ«الششعـــــــــــــــــب»:

بورتري

طموحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارف ’ يعـ ـ ـ ـ ـ ـرف التوق ـ ـ ـ ـ ـف
^ اŸسشتقبــــل للششبـــاب والنتخابــــات التششريعيـــة ﬁطـــة تغيـــÒ

لششادة ،سشم Òبوراسص ،من
لوراسص كثÒا على التواجد بقوة ‘ ﬂتلف الهيئات واŸنظمات ا÷زائرية ،ومن هذه الطاقات النموذجية التي تسشتحق ا إ
يحرصص ششباب عاصشمة ا أ
صشل على ششهادة التعليم البتدائي بتقدير امتياز ،التحق Ãتوسشطة أاسشماء بنت أابي بكر الصشديق التي تفوق بها
مواليد  1مارسص Ã 1987دينة باتنة ،ينتمي إا ¤عائله ﬁافظةّ – ،
أايضشا ،ونفسص الششيء بثانوية عائششة أام اŸؤومن ،Úالتي –صشل فيها على ششهادة البكالوريا بتقدير جيد .افتك بجدارة تأاششÒة الدخول إا ¤جامعة باتنة ،حيث تخرج منها بششهادتÚ
ماسش Îوقاية وأامن صشناعي تخصشصص تسشي Òاıاطر الصشناعية وكذا ليسشانسص ترجمة ،ليكمل حاليا دراسشة اŸاسش ‘ Îهذا التخصشصص .تفاصشيل مسشار سشم Òتنقلها «الششعب».
وعم Óبقاعدة« :من ل يحسسن إ÷ندي ل يحسسن إلقائد» ،كانت مسسار هذإ إلنظام› ،سسدين فع Óإلنقابة إلصسادقة ،إلتي “ثل
ج -ل إه -ت -م -ام -ات -ه ب -ع-د إل-درإسس-ة م-نصس-ب-ه ع-ل-ى إل-ع-م-ل إل-نضس-ا‹ صسوت إلطالب إ◊ق ،وإلذي كوناه كثÒإ لÓنخرإط ‘ إÛتمع
قال سسم Òإنه من قرإء «إلشسعب» إلأوفياء ،مضسيفا إأن مشسوإره وإسسÎجاع إ◊قوق إŸهضسومة للطلبة ‘ كنف إلحÎإم وإألخوة إŸد Êليؤوسسسس بعدها جمعية شسباب أإصسدقاء بلدية باتنة ،وهي
إلشسبا Êإلناجح يعود إ ¤مثابرته وعدم إلسستسسÓم للياأسس وإ◊وإر بعيدإ عن لغة إلحتجاجات وإلعنف إلتي يكرها جدإ حاضسرة بقوة ‘ إŸشسهد إلثقا‘ باŸدينة من خÓل نشساطات
متنوعة وخÒية ورياضسية كمخيم إأليتام إŸوسسوم وإŸشساركة ‘
وإلصسعوبات .إأكد لنا حبه منذ إلصسغر للنشساطات إلرياضسية وغلق أإسسوإر إ÷امعة ،وإلّÎفع عن إŸصسالح إلشسخصسية إلضسيقة.
خ -اصس-ة ك-رة إلسس-ل-ة وإŸط-ال-ع-ة و‡ارسس-ت-ه ل-ه-وإي-ت-ه إŸفضس-ل-ة أإثنى بورإسس على ما –ّقق با÷امعة إ÷زإئرية بفضسل سسياسسة ﬂتلف إلتظاهرإت إلوطنية وإلولئية إلكÈى.
إلسسفر ‘ ربوع إ÷زإئر إلشساﬂة .تفّرغ حاليا لبعضس إلأنشسطة رئيسس إ÷مهورية إلسسيد عبد إلعزيز بوتفليقة ،إلذي قدم وما ع ّ-ب -ر ب -ورإسس ع -ن ت-ف-اؤول-ه Ÿسس-ت-ق-ب-ل إلشس-ب-اب إ÷زإئ-ري ‘ ظّ-ل
‘ إÛتمع إŸد Êخاصسة بعد تاأسسيسسه رفقة ›موعة من يزإل ـ حسسب إŸتحدث  -إلكث Òللجزإئر وشسبابها‡ ،ا جعل إلدسستور إ÷ديد ،خاصسة فيما تعلق باسستحدإث إÛلسس إألعلى
للشسباب.
إلشس-ب-اب إل-ط-م-وح ÷م-ع-ي-ة إأصس-دق-اء ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ،وإل-تي رغم إلشسباب ينخرط بقوة ‘ حركية إلنهوضس بالقطاع.
حدإثتها “ّكنت من إفتكاك مكانة Îﬁمة وفاعلة ‘ إلولية سساهم إŸتحدث وعن قناعة وإÁان ‘ حملته إلنتخابية لعام جّدد بورإسس دعوته لكل إلشسباب إ÷زإئري لÓنخرإط ‘ إلعمل
وخ-ارج-ه-ا ،ب-فضس-ل نشس-اط-ات-ه-ا إل-ت-ط-وع-ي-ة وإÒÿي-ة وإلثقافية  ،2009كعضسو بلجنة إلشسباب وإلطلبة ثم رئيسسا لها ‘ عام  ،2014إ÷معوي وإ◊زبي وإلنضسمام إ ¤مسسار إإلصسÓحات إلكÈى
إلهادفة.
وه -ذإ إÁان -ا م -ن -ه ب -رزإن -ت -ه وح -ب-ه وت-ف-ان-ي-ه ‘ خ-دم-ة إ÷زإئ-ر إلتي تخوضسها إ÷زإئر ،خاصسة ونحن على مقربة من إسستحقاق
إنتخابي هام ،سسيكون فيه للشسباب كلمته إلكبÒة لختيار ‡ثليه
ي- -ع- -ت Èسس- -م Òب- -ورإسس م -ن أإك Ìإلشس -ب -اب إل -ذي -ن إن -خ -رط -وإ ‘ وحصسيلته إليوم أإك Èشساهد وخ Òدليل.
إلتنظيمات إلطÓبية إلهادفة منذ مرحلة إلثانوي ،ليتدّرج بعدها وعاد إŸتحدث للحديث عن دور تنظيمهم إلطÓبي ‘ ترسسيخ ‘ إÛلسس إلشس -ع-ب-ي إل-وط-ن-ي ،م-ؤوك-دإ ع-ل-ى إإلق-ب-ال ب-ق-وة ع-ل-ى
‘ صس -ف -وف إل -ت -ح -ال -ف م -ن أإج -ل إل -ت -ج-دي-د إل-طÓ-ب-ي إل-وط-ن-ي نظام «أإل ،أإم ،دي» حيز إلتنفيذ من خÓل إŸسساهمة مع إ÷امعة صس -ن -ادي-ق إلقÎإع لخ-ت-ي-ار إلÈإم-ج إل-ت-ي ت-خ-دم إ÷زإئ-ر دإئ-م-ا
با÷امعة ،وهو حاليا عضسو مكتب تنفيذي وطني.
‘ حلّ بعضس إŸشساكل إلتي كانت قاعدة وأإرضسية صسلبة لتصسحيح وأإبدإ.

IõªM »°TƒŸ :áæJÉH

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

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

á°VÉjQ

ألثÓثاء  2١فيفري  2٠١٧م
ألموأفق لـ  24جمادى أأ’ولى  ١43٨هـ

البطولة الوطنية العسشكرية للسشباحة

اŸدرسسة العليا للعتاد با◊راشس –تضسن اŸنافسسة

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

اح -تضش -نت اŸدرسش -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ع -ت-اد ““ب-ن
اıت- -ار الشش -ي -خ آام -ود““ ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ن -اح -ي -ة
لو ¤ب- -ا◊راشس ف- -ع- -ال- -ي- -ات
ال- -عسش- -ك- -ري- -ة ا أ
البطولة الوطنية العسشكرية ما ب ÚاŸدارسس
ل -لسش -ب -اح -ة ذك -ور وإان-اث ،م-ن-ذ أامسس ،وال-ت-ي
تدخل ‘ إاطار الÈنامج السشنوي للنششاطات
ال -ري -اضش -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وال -دول -ي -ة ◊سش-اب
اŸوسشم الرياضشي .2017 /2016

نبيلة بوقرين
تصسوير :فواز بوطارن
ب -اسس-م ألسس-ي-د أل-ل-وأء ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة
أأ’و ،¤أأشسرف ألسسيد ألعميد عبد ألغني مومن،
قائد أŸدرسسة ألعليا للعتاد أŸرحوم أÛاهد ““بن
أıتار ألشسيخ آأمود““ على أفتتاح فعاليات ألبطولة
ألوطنية ألعسسكرية ،ما ب ÚأŸدأرسس وألتي عرفت
مشساركة  ١١فريقا ،وأأ’مر يتعلق بكل من أأ’كادÁية
ألعسسكرية لشسرشسال ،أŸدرسسة ألعليا للدفاع أ÷وي
ع-ن أإ’ق-ل-ي-م ،أŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ب-حرية ،أŸدرسسة
ألوطنية ألتحضسÒية لدرأسسات مهندسس ،أŸدرسسة
ألعليا للطÒأن ،مدرسسة ضسباط ألصسف ألبحرية،
أŸدرسس- -ة أل- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -ل -ق -وأت أÿاصس -ة ،أŸدرسس -ة
أل -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ÷ن -د أل -ب -ح -ري-ة ،م-درسس-ة ت-ق-ن-ي-ات
أŸعتمدية ،أŸدرسسة ألتطبيقية للهندسسة.

العميد عبد الغني مومن أاعطى إاشسارة
انطÓق اŸنافسسة
أأما عن ألكلمة ألتي أألقاها ألسسيد ألعميد عبد
أل -غ -ن -ي م -وم -ن أل -ت -ي رحب خ Ó-ل -ه -ا ب -ك-ل أل-وف-ود
أŸشساركة وحث ألرياضسي Úعلى ألتنافسس ألنزيه ‘
قوله““ :أأرحب بكل من ألسسيد ‡ثل رئيسس مصسلحة
أل -ري -اضس-ات أل-عسس-ك-ري-ة ،ألسس-ي-د ‡ث-ل أل-ف-ي-درأل-ي-ة
أ÷زأئ-ري-ة ل-لسس-ب-اح-ة ،أأ’سس-رة أإ’عÓ-م-ي-ة ‘ إأط-ار
ألÈن-ام-ج ألسس-ن-وي ل-ل-نشس-اط-ات أل-ري-اضس-ية / 2٠١٦
 2٠١٧ت-تشس-رف أŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-ت-اد أŸرح-وم
أÛاه- -د ب- -ن أıت- -ار ألشس -ي -ح آأم -ود ب -ال -ن -اح -ي -ة
أل -عسس -ك -ري -ة أأ’و ¤ب -ت -ن -ظ -ي -م أل -ب -ط -ول-ة أل-وط-ن-ي-ة

ألعسسكرية ما ب ÚأŸدأرسس للسسباحة ألتي Œري
فعالياتها Ãسسبح أŸدرسسة على مدأر يوم.““Ú
وأصسل ذأت أŸتحدث قائ ““ :Óنحن ‘ غمرة
أ’حتفال باليوم ألوطني للشسهيد وبالذكرى ألوأحدة
وأÿمسسون لتأاسسيسس أŸدرسسة ،يشسرفني من خÓل
هذه ألسسانحة أأن أأرحب باسسمي أÿاصس وباسسم
كافة أأفرأد أŸدرسسة ألعليا للعتاد بالضسيوف ألذين
شس- -رف- -ون- -ا ب- -حضس- -وره- -م م -ن أأ’سس -رة أل -ري -اضس -ي -ة
وأإ’عÓمية ،متمنيا لكم طيب أإ’قامة بيننا وتنافسسا
رياضسيا نزيها تطبعه ألروح ألرياضسية ألعالية نوطد
م -ن خ Ó-ل -ه -ا أأوأصس -ر أل -تÓ-ح-م وأإ’خ-اء ب Úأأف-رأد
ق -وأت -ن -ا أŸسس -ل -ح -ة وبﬂ Úت -ل -ف ق Ó-ع أل -ت-ك-وي-ن
وت-خصسصس-ات ب-ا÷يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي وأ’رت-ق-اء
ب-ال-ري-اضس-ة أل-عسس-ك-ري-ة ‘ أخ-تصس-اصس ألسس-باحة إأ¤
مسس-ت-وى ت-ط-ل-ع-ات أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-جيشس ألوطني
ألشسعبي““.

«ضسرورة التنافسس النزيه والروح الرياضسية””
أأضساف ألسسيد ألعميد قائ““ :Óأأيها ألرياضسيون
إأن حضسوركم أليوم دليل على ألرؤوية ألسسليمة فقد
كانت للسسباحة ومنذ ألقد Ëمعيارأ حقيقيا لكسسب
ألقوة وقد دل حديث ألنبي ﬁمد صسلى ألله عليه
وسسلم على تعلم ألسسباحة بقوله““ :علموأ أأو’دكم
ألرماية وألسسباحة و ركوب أÿيل““ ،وهي تدخل ‘
سسياق أعتماد ديناميكية جديدة تضسمن أ’سستثمار
‘ أل- -ع -نصس -ر أل -بشس -ري وسس -ت -ك -ون ف -رصس -ة دأع -م -ة
’كتشساف أŸوأهب ألرياضسية ألشسابة قصسد أ’رتقاء
ب-اŸسس-ت-وى أل-ت-ن-افسس-ي ‡ا يضس-م-ن مشس-ارك-ة ف-ع-الة
ومشس -رف -ة ‘ أÙاف -ل أل -ري -اضس -ي -ة أل-دول-ي-ة ت-ل-ي-ق
وسسمعة أ÷يشس ألوطني ألشسعبي““.
أأكد ألعميد أأن ألرياضسة أأصسبحت تسستقطب أأكÈ
عدد من أÛتمع ‘ قوله““ :لقد أأصسبحت ألرياضسة
‘ أل -وقت أل -رأه -ن تسس-ت-ق-طب شس-رأئ-ح وأسس-ع-ة م-ن
أÛت-م-ع خ-اصس-ة ف-ئ-ة ألشس-ب-اب أل-ت-ي وج-دت ف-ي-ه-ا
متنفسسا حقيقيا ،إأ’ أأنه ينبغي أأن ’ يكون أ’هتمام
ب -ه -ا ي -ق -تصس -ر ع -ل -ى ت-ت-ب-ع أأ’خ-ب-ار أل-ري-اضس-ي-ة عÈ
أل -ق -ن-وأت أل-فضس-ائ-ي-ة ،ب-ل ي-جب أ’ه-ت-م-ام ك-نشس-اط
ينبغي أأن ‰ارسسه ،وذلك عن طريق تشسجيع أأ’فرأد
ع-ل-ى ‡ارسس-ة أل-ري-اضس-ة وج-ع-ل-ه-ا ت-ط-بع سسلوكاتهم
أل -ي -وم -ي -ة ،وه -ذأ ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ألصس-ح-ة أل-ب-دن-ي-ة

لبطال الفريقية
رابطة ا أ

إا–اد العاصسمة يواجه نادي
كاديوجو البوركينابي
برنامج مباريات ألدور أل  ١٦لكأاسس رأبطة أأبطال
إأفريقيا لكرة ألقدم ‘ شسهر مارسس أŸقبل.
إأ–اد أ÷زأئر (أ÷زأئر) كاديوجو (بوركينافاسسو)
ريفÒز يونايتد (نيجÒيا) ـ أŸريخ (ألسسودأ)Ê
ألنجم ألسساحلي (تونسس) ـ تاندأ (كوت ديفوأر)
ألÎجي ألرياضسي (تونسس) ـ حورويا كوناكري (غينيا)
أأهلي طرأبلسس (ليبيا) ـ ألفتح ألرباطي (أŸغربي)
صسندأنز (جنوب أفريقيا) ـ كامبا’ سسيتي (أأوغندأ)
ألودأد ألبيضساي (أŸغرب) ـ مونانا (ألغابون)
يانغ أأفريكانز (تنزأنيا) ـ زأناكو (زأمبيا)
فÒيف ،Òدي بÒأ (موزمبيق) ـ سستاد ما‹ (ما‹)
ألزمالك (مصسر) ـ أينوغو رينجرز (نيجÒيا)
غامبيا بورتسس ) غامبيا ـ فيتا كلب (ألكونغو)
قطن سسبورت (ألكامÒون) ـ كنابسس سسبور (مدغشسقر)
أأ’هلي (مصسر) ـ بيدفيسست ويتسس (جنوب أفريقيا)
مازÁبي (ألكونغو) ـ كابسس يونايتد (زÁبابوي)
ليوبارد (ألكونغو) ـ سسانت جورج (أثيوبيا)
ألهÓل (ألسسودأن) ـ بورت لويسس (جزر موريسس)
تقام مباريات ألذهاب ماب ١٠ Úو  ١2مارسس ،فيما
تلعب لقاءأت ألعودة أسسبوعا بعد ذلك.
ألفرق أل  ١٦أŸتأاهلة سستوزع على أأربع ›موعات
حسسب ألنظام أ÷ديد للمسسابقة.

«الرياضسة مهمة للجاهزية البدنية»
أأكد ذأت أŸتحدث أأنهم يعطون وقتا كافيا
Ÿم -ارسس -ة أل -ري -اضس -ة م -ن ط-رف أأف-رأد أ÷يشس ‘
قوله‡““ :ارسسة ألرياضسة –تل حيزأ زمنيا معتÈأ
ضسمن برأمج ألتكوين وألتدريب وألتحضس Òألقتا‹
لضسمان أ÷اهزية ألقتالية ألعالية وألدأئمة للفرد
أŸقاتل ،كما تسسهر ألقيادة ألعليا للجيشس ألوطني
ألشس -ع-ب-ي ع-ل-ى ت-وف Òأل-ه-ي-اك-ل أل-ري-اضس-ي-ة ألÓ-زم-ة
وتسسخ Òكافة أإ’مكانيات أŸادية وألبشسرية ألتي
من شسأانها تشسجيع أأ’فرأد ألعسسكري Úعلى ‡ارسسة
كل أأنوأع ألرياضسات كل بحسسب ميو’ته ورغباته
’سسيما ‘ ›ال ألسسباحة ،وهو ما يفتح أÛال
وأسس -ع -ا ’ك -تشس -اف أŸوأهب أل -ف -ردي-ة وأ÷م-اع-ي-ة
ويسس -م-ح ب-ان-ت-ق-اء أأب-رز أل-ع-ن-اصس-ر ل-ت-دع-ي-م أل-ن-خ-ب-ة
ألوطنية ألعسسكرية ‘ ﬂتلف أŸنافسسات ألرياضسية
ألعسسكرية““.
أأضساف ألعميد عبد ألغني مومن ““وجب عليكم
وبكل عزÁة وإأصسرأر “ثيل وتشسريف مدأرسسكم
باŸرأتب أأ’و ¤خاصسة وأأن بينكم رياضسيون ذأع
صسيتهم ‘ ألبطو’ت أ÷هوية وألوطنية ويريدون
أ◊فاظ على “ركزهم ناهيك عن توأجد قامات
ري-اضس-ي-ة سس-وف ت-ف-رضس ن-فسس-ه-ا وع-ل-ى ه-ذأ أل-ن-حو
فإانكم تبلون ألبÓء أ◊سسن ع Èألتنافسس ألقوي
وألشسريف ◊صسد أأ’لقاب أ’ن كله نابع من حسسكم
ألعسسكري وألرياضسي ،و’ يفوتني بهذه أŸناسسبة أأن
أأدع-و ك-اف-ة أل-ري-اضس-ي ÚأŸشس-ارك Úع-ل-ى أل-ت-ن-افسس
ألشسريف وألنزيه وألتميز بالروح ألرياضسية أŸثالية.
Óشسارة فإان أŸنافسسة ألتي Œري وقائعها
ل إ
باŸسسبح شسبه أأ’وŸبي ألتابع للمدرسسة ألعليا للعتاد
شسهدت تنافسسا كبÒأ ب Úألرياضسي Úوألرياضسيات
من ﬂتلف أŸدأرسس أŸشساركة ،منذ أليوم أأ’ول
‘ ك -ل أ’خ -تصس -اصس -ات وأأ’م -ر ي -ت-ع-ل-ق بـ  ٥٠مÎأ
سسباحة حرة ذكور وإأناث ١٠٠ ،م Îسسباحة حرة
ذكور وإأناث ٥٠ ،مÎأ سسباحة موأنع 2٠٠ ،م Îتتابع
وسسيكون أ’ختتام أليوم بدأية من ألسساعة ألـ ١٥:٠٠
زوأ’.
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برششلونة

انييسستا :فÒاتي خليفتي ‘ النادي
يعtد أأندريسس إأنييسستا‚ ،م برشسلونة ،هو
أأبرز ’عبي ألوسسط بالعا ،⁄خÓل ألعقد
أأ’خ ،Òوسس -ي -ك -ون أع -ت -زأل-ه ،خسس-ارة ك-بÒة
للعبة ،حيث من ألصسعب إأيجاد وريث له،
يشسغل ألفرأغ ألذي سسيخلفه .لكن ألÓعب،
صس -احب ألـ 32ع-اًم-ا ،وأŸل-قب بـ(أل-رسس-ام)،
أختار خليفته ‘ أÓŸعب ،ألذي Áكنه سسد
أل -ف -رأغ ،أل -ذي سس -ي -خ -ل -ف -ه ‚م ب -رشس-ل-ون-ة،
وأŸن - - - - - - - - -ت - - - - - - - - -خب أإ’سس- - - - - - - - -ب- - - - - - - - -ا.Ê
كشسف بليز ماتويدي’ ،عب وسسط سسان
جرمان ‘ ،مقابلة مع شسبكة ““فرأنسس بلو““
ألفرنسسية ،تفاصسيل حوأر دأر بينه ،وإأنييسستا،
خÓل مبارأة ألفريق ،Úأأ’سسبوع أŸاضسي،
ب -دوري أأ’ب -ط -ال ،أأزأح ف -ي -ه (أل-رسس-ام) ع-ن
وريثه ألشسرعي باÓŸعب .قال ماتويدي:

١٧2٦٦

أاسشامة ششيتة (مولودية ا÷زائر) لـ ““الششعب““:

«سسعيد بعودتي اّŸوفقة إا ¤اŸنافسسة»...

ع -اد أاسش -ام -ة شش -ي -ت -ة إا ¤أاج -واء اŸن -افسش -ة
ب -رسش-م إاي-اب ال-دور ال-ت-م-ه-ي-دي م-ن م-ن-افسش-ة
ك -أاسس ال -ك -اف ،ب -ع -دم -ا غ-اب ع-ن-ه-ا Ÿدة سش-ن-ة
لصش-اب-ة ال-ت-ي طاردته
ك-ام-ل-ة بسش-بب ل-ع-ن-ة ا إ
طوي ،Óوكان بششهادة ا÷ميع من ب Úأافضشل
الÓ- -ع- -ب Úف- -وق اŸي -دان ول -عب دون م -ركب
نقصس ،اقÎبنا من متوسشط ميدان مولودية
ا÷زائر الذي أاكد لنا بأان الفوز والتأاهل كان
مسش -ت -ح -ق-ا ،وأان ع-ودت-ه إا ¤أاج-واء اŸن-افسش-ة
ك -ان م -وف -ق -ا ب -دل -ي -ل أان -ه ه -ن -يء م -ن ط-رف
ا÷ميع ،كما أاششاد بزميله ““زكرياء منصشوري““
الذي أابهر كل اŸتتبع ÚباŸسشتوى الذي ظهر
ب -ه ،ك -م -ا –دث ع -ن ق-م-ة ا÷ول-ة ال-واح-دة
والعششرين ضشد الرائد اŸؤوقت وفاق سشطيف،
‘ هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي
وألنفسسية أ÷يدة ،ولهذأ تعت‡ Èارسسة ألرياضسة
بصسفة مسستمرة من ألنشساطات ألتي تكتسسي أأهمية
كبÒة دأخل أŸؤوسسسسة ألعسسكرية““.

ألعدد
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@«الششعب» :عد” إا ¤أاجواء النتصشارات
وت- -أاه- -ل -ت -م إا ¤ال -دور اŸق -ب -ل م -ن اŸن -افسش -ة
لف -ري -ق -ي -ة رغ -م صش -ع -وب -ة اŸأام -وري-ة أام-ام
ا إ
منافسس خلق لكم نوعا من الششك؟
@@ أاسشامة ششيتة :شسرفنا أأ’لوأن ألتي نحملها
وكرة ألقدم أ÷زأئرية بتأاهلنا إأ ¤ألدور أŸقبل،
أ◊مد لله أأننا “كنا من ألفوز بنتيجة عريضسة
وسسÒنا أŸبارأة كما كنا نريده ،هدف ألسسبق ألذي
سسجله زميلي ““سسوقار““ كان جد مفيد من ألناحية
أŸع-ن-وي-ة وق-ل-ل ألضس-غ-ط ع-ل-ي-ن-ا م-ن-ذ بدأية أللقاء،
وجعلنا نفرضس منطقنا وأأسسلوب لعبنا أأمام فريق
منظم جيدأ فوق أأرضسية أŸيدأن ،أأنا سسعيد جدأ
باأ’دأء ألذي قدمناه وبالنتيجة ألنهائية وبالتأاهل
وخاصسة إ’سسعاد جمهورنا ألغف Òألذي تنقل بقوة
إأ ¤ملعب  ٥جويلية أأ’وŸبي Ÿؤوأزرتنا ،كما أأنه
Áكننا أأن نقول بأان مبارأة بيشسام يونايتيد ألغاÊ
هي أأ’فضسل بالنسسبة لنا باŸلعب أأ’وŸبي ألذي كنا
‚د فيه عقدة طاردتنا ،منذ بدأية أŸوسسم.
@ بعد غياب طويل عن اŸيادين عدت إا¤
اŸنافسشة الرسشمية ‘ مباراة مصشÒية وأاديت
مردودا طيبا؟
@@ ’ أأخ -ف -ي ع -ل -يك ب -أان سس -ع -ادت-ي ك-بÒة و’
توصسف بعودتي إأ ¤أأجوأء أŸنافسسة ألرسسمية بعد
غياب دأم سسنة كاملة عن أŸيادين ،سسنة عانيت
فيها أأ’مرين إ’عادة تأاهيلي وسسط ألعÓج أŸكثف
وألركضس على أنفرأد ‘ حصسصس تدريبية دأمت
أ’شسهر عديدة ،ورغم أأ Êأند›ت ‘ أÛموعة
منذ مدة إأ’ أأنني كنت غ Òجاهز من ألناحية
أل -ب -دن -ي -ة ،ل -ك -ن خ Ó-ل ل-ق-اء ““ب-يشس-ام““ أقÎب م-ن-ي
أŸدرب ““كمال موأسسة““ وأسستفسسر مني عن ما إأذأ
كان بإامكا Êأللعب أأسساسسيا ،فأاكدت له بأا Êجاهز
للعب طيلة تسسع Úدقيقة كاملة ،وأ◊مد لله وضسع
ألطاقم ألفني ‘ ثقته وأأشسركني أأسساسسيا وقدمت
مسستوى مقبول و“كنت من جلب أإ’ضسافة أŸرجوة
م- -ن- -ي ،أسسÎج- -اع -ي أ’ح -اسس -يسس أل -ل -عب رف -ع م -ن
معنوياتي و–ية أأ’نصسار ‹ عند دخو‹ أأرضسية
أŸي -دأن ك -م -ا ي -ق -ال ب -ال-ع-ام-ي-ة ““زأدت ‘ أل-نصس““،
وأأ“نى أأن أأوأصسل أللعب ‘ أ÷و’ت ألقادمة ،أ’Ê
أأدرك ج -ي -دأ ب -أا Êأل-ي-وم ع-وضست زم-ي-ل-ي ““ق-رأوي““
ألذي حول إأ ¤ظه Òأأيسسر بسسبب غياب ““بدبودة““
ب -دأع -ي أإ’صس -اب -ة ،وأأ“ن -ى ل -عب م -ب-ارأة أل-ب-ط-ول-ة
أŸقبلة أأمام وفاق سسطيف أ’سسÎجع إأمكانياتي.
@ م -نصش -وري أاك-د ل-ن-ا ب-أان دخ-ولك اŸي-دان
حّرره ،ما تعليقك؟
@@ أ◊م -د ل -ل -ه ،ه -ذأ أل -كÓ-م ي-أات-ي م-ن شس-اب
موهوب ولديه مسستقبل كب ‘ Òعا ⁄كرة ألقدم
وأأشسكره كثÒأ على ما قاله ليضساف إأ ¤كل ألكÓم

أ÷ميل ألذي سسمعته بعد خروجي ‘ (د  )٨٠صسفق
‹ أ÷مهور وزمÓئي على مقعد ألبد’ء وهنأاÊ
أ÷م- -ي -ع ع -ن -د ن -ه -اي -ة أل -ل -ق -اء ،وه -ذأ أأم -ر ي -رف -ع
أŸع -ن -وي -ات وي -ج-ع-ل-ن-ي أأع-م-ل أأك Ìل-كسسب م-ك-ان-ة
أأسساسسية ‘ تعدأد ألفريق مسستقب““ ،Óمنصسوري““
أليوم ‘ كل مرة كان يلمسس فيها ألكرة كان يخلق
ألفارق هو ’عب مهاري ،وكان ينقصسنا ’عب مثله
‘ صسناعة أللعب ليصسبح لعبنا أأفضسل وأأقوى ،أليوم
أŸول- -ودي- -ة ل- -ع- -بت ب- -ع- -دي- -د ألشس -ب -اب وأل Ó-ع -بÚ
أ’حتياطي ،Úعلى غرأر عودتي للمنافسسة بدخو‹
أ’ول مرة منذ أنطÓق أŸوسسم أ’رضسية أŸيدأن،
وموأصسلة ““بوهنة““ أللعب أأسساسسيا للمبارأة ألثانية
على ألتوأ‹ بعدما أأدى مبارأة دون خطأا ‘ غانا
وع - -وضس ج - -ي- -دأ أŸدأف- -ع ÚأŸصس- -اب ،Úك- -م- -ا أأن
““ميبارأكو““ قبل بدأية أŸوأجهة كان بدي Óوبكى
بحرقة بسسبب بدأيته أŸبارأة أحتياطيا ،قبل أأن
يصساب ““عزي““ من جديد ‘ أإ’حماء ليعود أأسساسسيا،
ودخول ““منصسوري““ أ’ول مرة أأ’جوأء أإ’فريقية،
كلها عوأمل جعلت من ألفريق يقدم مسستوى كبÒأ
أ’ن ع- -ددأ ك -بÒأ م -ن أل Ó-ع -ب Úك -ان ي -ري -د ألÈوز
وأسس -ت -غ Ó-ل ف -رصس -ت -ه ،وه -ذأ أأم -ر ج -ي -د سس -ي-خ-ل-ق
أŸنافسسة بيننا نحن ألÓعب Úعلى أŸناصسب ،وهذأ
من دون أأدنى شسك سسيكون ‘ صسالح ألفريق بدرجة
أأو ،¤كما أأ Êتيقنت بأا Êأأتفاهم جيدأ مع صسانع
أأ’لعاب ““منصسوري““ ألذي يتموقع جيدأ فوق أأرضسية
أŸيدأن ويقدم لك كرأت رأئعة ،وهو ما جعلني
أألعب بأاك Ìرأحة خصسوصسا أأنه كان يقوم بعمله
ألدفاعي عندما نضسيع ألكرة ،وهذأ ما يبشسر باÒÿ
لقادم أŸباريات.
@ تسشتقبلون الرائد ا◊ا‹ للبطولة وفاق
سشطيف ا÷معة اŸقبل ،كيف ترى اللقاء؟
@ أللقاء سسيكون صسعبا أأمام منافسسنا أŸباشسر
أل- -ذي ن -ح -ن م -ط -ال -ب Úوم -ل -زم Úب -ال -ف -وز ع -ل -ي -ه
’سسÎج-اع أل-ري-ادة أل-ت-ي ضس-اعت م-ن-ا م-ؤوق-ت-ا ،ب-ع-د
ت- -أاه- -ل- -ن -ا إأ ¤أل -دور أŸق -ب -ل م -ن م -ن -افسس -ة ك -أاسس
ألكونفدرألية أإ’فريقية لكرة ألقدم همنا ألوحيد
أآ’ن هو –قيق ألفوز ‘ مباريات ألبطولة وإأعادة
ألÎكيز على ما ينتظرنا ‘ أ÷و’ت أŸقبلة و‘
مبارياتنا أŸتأاخرة ،لنحاول ألبقاء دأئما ‘ ألريادة
وŸا ’ توسسيع ألفارق على أÓŸحق.Ú
أأعتقد أأن مبارأة أ÷معة هي مبارأة أŸوسسم ‘
ألبطولة وسسيحدد فيها ألبطل بنسسبة كبÒة ،ونحن
أأمام فرصسة ’ تعوضس من أأجل ألفوز خصسوصسا أأننا
أأصس -ح -اب ألضس -ي -اف -ة ،وب -ع -د ت -أاه-ل-ن-ا ‘ أŸن-افسس-ة
أإ’ف -ري -ق -ي -ة ج -م -ه -ورن-ا سس-ي-غ-زو أŸل-عب أأ’وŸب-ي
بأاعدأد غفÒة ونتمنى أأن يكون ورأئنا ،كما فعله
دأئما لنوأصسل ألتأالق وحصسد ألنقاط ،كي نحتفل
جميعا ‘ نهاية أŸوسسم باأ’لقاب ألتي سسنحصسدها
بإاذن ألله.

حسشان حّمار:

جعل الوفاق النادي األك Ìتتويجا على اŸسستوى الوطني
لح-د ‘ ،م-ق-ر دي-وان
ان -ع -ق-دت ،أامسش-ي-ة ا أ
اŸؤوسشسش- -ات الشش- -ب- -ان- -ي- -ة Ãدي- -ن -ة سش -ط -ي -ف،
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ال -ع -ادي -ة ل -ف -ري-ق وف-اق
لج-م-اع ع-ل-ى
سش -ط -ي -ف ،و “ت اŸصش -ادق-ة ب-ا إ
لدبي والذين قدم فيهما
التقريرين اŸا‹ وا أ
رئ -يسس ال-وف-اق حسش-ان ح-م-ار حصش-ي-ل-ة م-ا ”
–قيقه ‘ مدة سشتة أاششهر.
كما –دث حمار ،باŸناسسبة عن ألعمل بكثافة
من أأجل جعل فريق وفاق سسطيف ألنادي أأ’كÌ
ت-ت-وي-ج-ا ب-اأ’ل-ق-اب ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أل-وط-ني ،خÓل
أل -ع -ه -دة أ’وŸب -ي -ة أ÷دي -دة أل -ت-ي “ت-د إأ ¤سس-ن-ة
 ،2٠2٠كما “ت تÓوة ألتقرير أŸا‹ ألذي أمتد
Ÿدة سستة أأشسهر من ألفا— جويلية إأ ¤غاية 3١
ديسس - -م ،2٠١٦ Èح- - -يث أأن أŸدأخ- - -ي- - -ل ،ب - -حسسب

أ◊صس -ي -ل -ة أŸال -ي-ة ق-د ب-ل-غت عشس-رة مÓ-ي Òو٧٨3
م-ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م-ا ،أأم-ا أŸصس-اريف  ١١م-ل-يار و٦2٦
مليون سسنتيما.

سسطيف :نورالدين بوطغان

للعاب القوى داخل القاعة
بطولة فرنسشا أ

““عندما كان فÒأتي ( 24عامًا) على أأ’رضس
قلت إ’نييسستا ..هذأ هو خليفتك ،فقال ‹
ن- - - - - - -ع- - - - - - -م .أأع - - - - - -ت - - - - - -ق - - - - - -د ه - - - - - -ذأ.““.
أأسس- -هب ألÓ- -عب أل- -ف- -رنسس- -ي ‘ أإ’شس -ادة
ب- -إان- -ي- -يسس- -ت- -ا ،وأأضس- -اف ق -ائ ““ :Óً-إأن -ه ’عب
أسستثنائي .لقد تقدم به ألعمر ،لكنه يصسنع
أأشسياء كبÒة  ..إأنه يتعافى من أإ’صسابة
ليعود ‘ كامل قوته.““.

فوز ا÷زائري عبد الرحمان عنو بسسباق ١٥٠٠م
فاز ألعدأء أ÷زأئري عبد ألرحمان عنو باŸرتبة أأ’و ¤لسسباق  ١٥٠٠ضسمن بطولة فرنسسا «ألنخبة»
أ’لعاب ألقوى ألتي جرت ،سسهرة أأ’حدÃ ،دينة بوردو ،مسسج Óتوقيتا قدره 3د ٥4ثا 3٨ج.
وتقدم عن ألذي ينافسس بأالوأن نادي مونبيلي على سسفيان سسلمو3( Êد ٥٥ث ٠4ج) من نادي أيلزأ
كيجرشس وسسم Òدحما3( Êد ٥٥ثا 2٠ج) م ÎخÓل ألتجمع دأخل ألقاعة Ãاتز وحل ‘ أŸرتبة ألسسادسسة
بتوقيت ـ٧د ٥٨ثا ٥٥ج).

›™ªà

إلثÓثاء  ٢١فيفري  ٢0١٧م
إلموإفق لـ  ٢4جمادى إأ’ولى  ١43٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óع
ستط الزواج ع Èا’نÎنيت ‘ انتشسار غ Òمسسبوق
اس
هروبا إا ¤عا ⁄رسصمته التكنولوجيا الرقمية

’يجــاد توأام الروح
@ عندمـــــا يصصبـــــح الفضصــــاء ا’فÎاضصـــــي بديـــ Óإ
@ شصهادات عن حا’ت البحث عن شصريك العمر ‘ اÿفاء تنقلها «الشصعب»

عندما يفقد اŸرء الثقة ‘
اÙيط الذي يعيشش فيه ،يفر
هاربا إا ¤عا ⁄موازي خلقته
تكنولوجيا معاصصرة حصصرت
’نسصان ‘ بريد إالكÎو Êو
ا إ
عا ⁄أازرق مفتوح على جميع
’بحار فيه
ا’حتما’ت ،ا إ
مغامرة خطÒة ومقامرة على
’سصباب
كل شصيء ،والزواج أاحد ا أ
اŸهمة التي حولت اهتمام
الراغب Úفيه إا ¤هذا الوجود
ا’فÎاضصي ..سصأالت ““الشصعب““
عن رأاي اŸواطن ا÷زائري ‘
الزواج ع Èا’نÎنيت ،الذي
تقرؤوونه ‘ هذا ا’سصتطÓع.

فتيحة /ك

«حرقة”” ع Èا’نÎنيت؟؟
ﬁمد بن سسلمان 44 ،سسنة ،موظف ‘
إح - -دى إŸؤوسسسس - -ات إÿاصس - -ة ،سس - -أال- -ت- -ه
““إلشس- - - - -عب““ ع- - - - -ن إل- - - - -زوإج عÈ
إ’نÎن -يت ف -أاج -اب“ «:ك-ن
إل -ع -ا ⁄إ’فÎإضس-ي م-ن
إحتÓل مكانة مهمة
‘ ح -ي -ات -ن-ا ح-ت-ى
أإصسبحنا ’ نرى
أإن- - -فسس - -ن - -ا إ’
دإخ -ل -ه ب -ك -ل
م- -ا –م- -ل- -ه
م -ن م -ع-ن-ى،
ول- -ع -ل ÷وء
إل -ب-عضض إ¤
ه -ذإ إل -ع-ا⁄
ل -ل -ب -حث ع-ن
شس-ريك ح-ياته
خ Òدليل على
ذلك ،ول -ك -ن-ه م-ن
ج-ه-ة أإخ-رى ي-عكسض
حقيقة مرة هي إلفشسل
إلكب Òإلذي يعرفه إلفرد
ب -ك-ل أإط-ي-اف-ه ‘ ب-ن-اء عÓ-ق-ات
إجتماعية حقيقية ووإقعية بعيدة عما
Áليه إÿيال من صسور يبنيها إلعقل ،كما
يتمناها إن تكون على أإرضض إلوإقع ،وهذإ
إع -تÈه أإح -د إل -ت -أاثÒإت إلسس -ل-ب-ي-ة ل-غ-ي-اب
إل -ت -وإصس -ل ‘ ›ت -م -ع -ن -ا إل -ذي حصس -رت
عÓقاته وأإصسبحت جافة وقاسسية ،زإدت
إل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا إ◊دي -ث -ة م -ن م-ع-ان-ات-ه-ا
ومآاسسيها““.
أإضس -اف ﬁم -د ق -ائ ““ :Ó-رغ -م أإن-ن-ي ‘
إلعقد إلرإبع فأانا أإعزب وأ’نني  ⁄أإجد
إŸرأإة إŸث -ال -ي -ة إل -ت -ي أإري -ده -ا إن ت-ك-ون
زوجتي وأإم أإو’دي ،ولكني  ⁄أإفكر يوما
‘ إللجوء إ ¤إ’نÎنيت أإو إلفضساء إ’زرق
ليكون إلعا ⁄إلذي أإبحث فيه عن زوجة
ت Ó- -ئ - -م - -ن- -ي ،أ’ن- -ن- -ي ك- -رج- -ل ’ أإث- -ق ‘
إŸع -ل-وم-ات إل-ت-ي ت-ك-تب ف-ي-ه ،أ’ن إ◊ي-اة
خÓل سسنوإت طويلة علمتني أإن إلظاهر
غالبا ما يكون مغايرإ للوإقع ،وإذإ كان
إŸرء ينخدع من إلشسخصض إلذي عاشض
معه منذ إلطفولة ،كيف سسيكون حاله مع
صس -ورة إم -رإة رسس -م -ه -ا إÿي -ال وج -ع -ل -ه-ا
م -ث -ال-ي-ة ،ف-اÿط-أا ه-ن-ا ي-ع-ن-ي دم-ار ح-ي-اة
ك -ام -ل -ة ،ب -ل م -أاسس -اة ح -ق -ي-ق-ي-ة م-ع وج-ود
إأ’ط- - -ف- - -ال ،م- - -ن ج- - -ه - -ة أإخ - -رى أإرى ‘
إلعÓقات إلتي تبنى ع Èإ’نÎنيت خالية
م - -ن روح إلسس - -ح - -ر إل - -ذي نشس- -ع- -ر ب- -ه ‘
إلعÓقات إلوإقعية ،لذلك فارغة وهشسة،
متأاكد أإنها لن تدوم طوي““.Ó

Œع -لك –ت -ق -ر ن -فسسك أ’ن ›ت -م-ع-ن-ا ’
يرحم و ’ يفهم كلمة ““كل شسيء باŸكتوب““
رغم ترديده لها بصسفة دإئمة ،لذلك من
إ’فضسل إن تصسلني عروضض زوإج عÈ
إلÈيد إ’لكÎو Êعلى إلبقاء ‘ حالة
إنتظار دإئم للفارسض إلذي أإظنه لن
يأاتي أإبدإ دون مبادرة مني““.
عن إسستفسسارنا حول ما كتبته
‘ عرضض إلزوإج قالت سسمÒة إنها
حاولت إبرإز ‡يزإتها وصسفاتها
إ÷ي -دة إل -ت -ي ت -ؤوه -ل -ه -ا إ ¤إث -ارة
إهتمام أإحدهم من ورإء إلشساشسة
إلرقمية كما قامت Ãرإفقة إلطلب
بصسورتها إلتي خضسعت إ– ¤سسينات

وسسيلة عصسرية
لÓرتباط
سس - - - -مÒة – شض 30 ،سسنة،
أإسس -ت -اذة ف -لسس -ف -ة ب-ال-ع-اصس-م-ة،
ق- -الت ع -ن إŸوضس -وع«:إذإ خ -اب
أإم- - -ل إŸرإة ‘ إي- - -ج- - -اد إل- - -رج - -ل
إŸن -اسسب ‘ إل -ع -ا ⁄إل-وإق-ع-ي سس-ي-ك-ون
إل- -ع- -ا ⁄إ’فÎإضس- -ي خ- -ي- -اره- -ا إ’فضس- -ل
’ي- -ج- -اده وه- -ن- -اك ح- -ا’ت ك -ثÒة أ’زوإج
تعارفوإ ع Èإلفايسسبوك أإو موإقع إلزوإج و
هم إليوم يعيشسون حياة طبيعية ،و’ أإرى
‘ إأ’مر حرجا أ’نه من متطلبات إ◊ياة
إŸعاصسرة إلتي غلبت عليها إلتكنوجيات
إ◊ديثة إلتي حولت عاŸنا إلوإقعي إ¤
إفÎإضسي ،بل أإصسبح عند إلكثÒين إلعا⁄
إلذي يعيشسون دإخله بكل جوإرحهم““.
كشسفت سسمÒة قائلة““ :عندما تتقدم
بك إلسسنوإت وتشسعر مع كل رقم يضساف
إ ¤ع -م -رك ب -أانك ت -قÎب م-ن إل-ع-ن-وسس-ة،
وع -ن-دم-ا ت-ب-دأإ بسس-م-اع ك-ل-م-ة ““إل-ب-اي-رة““ أإو
إل- -تسس- -اؤول إŸسس- -ت- -م -ر ع -ن سس -بب ع -زوف
إل -رج -ال ع -ن إل -ت -ق -دم ل-ط-لب ي-دكŒ ،د
نفسسك حينها ‘ دوإمة كئيبة و حزينة

حتى
تظهر ‘ أإحسسن حلة وأإجمل وجه ،أ’نها
تريد إن تكون مغامرتها ع Èإ’نÎنيت
ناجحة وإبحار موفق ،وب Óعوإقب وخيمة
أ’نه أإو’ وأإخÒإ كل شسيء و إ’جرءإت
إلتعارف هي ‘ إلعا ⁄إ’فÎإضسي أإي إن
وثيقة إلسسÒة إلذإتية إلتي يكتبها إÛتمع
سستكون نظيفة ولن تكون هناك إمكانية
كشسف إبن إ÷Òإن أإو أإحد إ’قارب لها و
Ùاو’تها ‘ إيجاد نصسف إآ’خر.

مغامرة خطÒة..
جÓل عبد إلباقي 50 ،سسنة ،عون أإمن،
قال عن إلزوإج إ’لكÎو ⁄ «:Êأإكن أإعرف

هذإ إلنوع من إلزوإج ،ولكن عندما أإقدم
أإخي على خطبة فتاة تعرف عليها ‘
إل- -ف- -ايسس- -ب -وك أإدركت إل -ت -ح -ول إل -ره -يب
إ◊اصس -ل ‘ إÛت -م -ع ،ف -إان ي -ب-ن-ي إŸرء
حياته على معلومات ’ يدري إن كانت
صسحيحة أإو كاذبة فهذإ إأمر صسعب ،فبعد
خمسسة أإشسهر من إرتباط أإخي إ’صسغر
صسرت متيقنا إن إلزوإج ع Èإ’نÎنيت هو
“ام - -ا م - -ث - -ل ““إ◊رق - -ة““ إ ¤إÛه - -ول““
وإسس-ت-ط-رد جÓ-ل ق-ائ «:Ó-ع-ن-دم-ا ت-ع-رف
أإخي على زوجته ‘ إلفايسسبوك كان كل
شسيء على ما يرإم ولكنه عندما تزوجها
وج -ده -ا شس -خصس -ا آإخ -ر غ Òإل -ت-ي ت-ع-رف
عليها ‘ إلفضساء إأ’زرق ،بل إأك Ìمن ذلك
سسببت له إلكث Òمن إŸشساكل كان آإخرها
شس-ج-ار ك-ب Òب-ي-ن-ه-م-ا إن-ت-ه-ى بضس-رب-ها إياه
بالكرسسي““طابوري““ إأمام أإمي وإأبي،
وإل - -دي م - -ن - -ذ ت - -لك إ◊ادث - -ة ’
ي-ك-ل-م-ه-ا ووإل-دت-ي ح-ائرة فيما
تفعله معها أ’نها كما قالت
ل -يسست إŸرأإة إل -ت -ي ت Ó-ئ-م
ع-ادإت وأإع-رإف إل-ع-ائ-ل-ة،
كما أإنها ليسست تلك إلفتاة
إلتي عرفناها من خÓل
ك Ó- -م أإخ - -ي إل - -ذي تسسÎ
ع -ل -ى إل -ك -ث Òم -ن إ’م -ور
فقط ليتزوجها ،وهو أإمر
وضسع إلعائلة كلها ‘ حرج
ك- -ام- -ل ف- -أاي -ن -م -ا ذه -بت تÎك
ورإءها فضسيحة ،ما جعل أإخي ‘
موقف صسعب أ’نها ليسست إŸرأإة إلتي
تسستطيع إعطاء إ’بناء أإي قيمة إأخÓقية
أ’ن- -ه- -ا ’ “لك إإ’م- -ك- -ان -ي -ات إŸع -ن -وي -ة
لÎبيتهم بطريقة صسحيحة وسسليمة““.

طÓق  ..فزواج ع Èا’نÎنيت
حسسينة – ق 45 ،سسنة ،مسساعدة تربوية
ب-روضس-ة أإط-ف-ال ب-ف-رنسس-ا ،م-ت-وإج-دة ه-ذه
إ’ي- -ام ب- -أارضض إل- -وط -ن إ’“ام ت -رت -ي -ب -ات
زوإجها ،سسأالتها ““إلشسعب““ عن إلزوإج عÈ
إ’نÎنيت فقالت ’““ :أإرى ‘ إأ’مر حرجا
أ’ن-ه ط-ري-ق-ة إع-ت-م-دت-ه-ا إÛت-م-عات من
أإج-ل مسس-اي-رة إل-ت-ق-دم إل-ت-ك-ن-ولوجي إلذي
جعل من إلعا ⁄قرية صسغÒة ،وأ’نه يعطي
فرصسا أإك ‘ Èإيجاد توإأم إلروح إلذي
طاŸا كان هاجسض كل رجل و كل إمرإة

–ل -م ب-ح-ي-اة زوج-ي-ة م-ث-ال-ي-ة ،ف-ه-و ›رد
صس -ورة م-ط-ورة ل-ع-روضض إل-زوإج إل-ت-ي ك-ن-ا
نقرإأها ‘ ﬂتلف إ÷رإئد ولكنها أإسسرع
وأإق -وى أ’ن -ه -ا تسس -م -ح ل -ل-رإغب ‘ إل-زوإج
إ’تصسال ‘ إأي مكان هو متوإجد فيه““.
عن زوإجها قالت““ :تزوجت لسسنوإت
طويلة مع رجل فرنسسي أإ‚بت منه ولدإ
وبنتا ،ولكن عرفت عÓقتنا توترإ كبÒإ ⁄
ي -وإسس -ي -ن-ي ف-ي-ه-ا إأ’ صس-دي-ق م-ن إ÷زإئ-ر
تعرفت عليه ع Èإلفايسسبوك ،فعندما كان
زوجي يهجر Êو يÎكني وحيدة مع أإبنائي
كان حاضسرإ ليسساندي رغم إنه كان ‘
إ÷زإئر ،حينها إأدركت إنه ’ يوجد رجÓ
أإحن و إأحسسن من ““وليد بÓدك““ لذلك
قررت إلطÓق من زوجي إلذي رفضض و
قاوم بكل ما أإوتي من قوة أ’بقى معه و
لكني رفضست ،فأانا ’ أإسستطيع إلبقاء على
ذمته وأإنا مرتبطة عاطفيا بشسخصض آإخر،
 ...وب -ال -ف -ع -ل ط -ل -ق -ن -ي و رب-حت م-ع-رك-ة
إ◊ضسانة ،وأإنا إليوم أإحضسر لزوإجي إلذي
كان إلعا ⁄إ’فÎإضسي سسببا فيه““.
ع -ن رإأي إل-ع-ائ-ل-ة ف-ي-م-ا ف-ع-ل-ت-ه ق-الت
حسسينة «:رفضض وإلدإي طÓقي من زوجي
إلفرنسسي ،بل قاطعني أإخي بسسببه ،وقال
أإن -ه ت -رك دي -ان -ت -ه ح -ت-ى ي-رت-ب-ط ب-ي ،و⁄
يخضسع لعائلته إلتي أإرغمته على إلتنازل
ع- -ل- -ى إرث- -ه ع -ن -دم -ا دخ -ل إ’سس Ó-م ،ب -ل
وصس -ف -ن -ي إأخ -ي ب -اÿائ -ن -ة أ’ن -ن-ي ع-رفت
زوجي إŸسستقبلي و أإنا ’أإزإل على ذمة
زوج- -ي إ’ول ،إŸه- -م إن- -ن- -ي  ⁄إسس- -ت -ط -ع
إسستيعاب إلطريقة إلتي يفكرون بها ،أ’نني
لو كنت إمرإة غ Òصسا◊ة Ÿا بحثت عن
إ’رتباط إلشسرعي فأانا أإعيشض ‘ ›تمع
كل شسيء فيه مسسموح ب Óرقيب ،ولكني
إحÎمت عائلتي وجئت إ ¤إ÷زإئر فقط
لعقد قرإ Êبحضسورهم و موإفقتهم ،رÃا
ردة فعلهم مرتبطة با’فكار إلبالية إلتي
تسس-ي-ط-ر ع-ل-ى ›ت-م-ع-ن-ا م-ن-ذ زم-ن ،وهي
نفسسها إلتي جعلتني أإهاجر إ ¤فرنسسا و
إسستقر هناك““.

ضسع كل ا’حتما’ت نصسب عينيك
يÓ- -ح- -ظ ك- -ل م- -ن ي- -تصس- -ف- -ح إŸوإق- -ع
إ’ل-كÎون-ي-ة إعÓ-ن-ات إل-زوإج إل-ت-ي ي-كتب
فيها إلرإغب ‘ إ’رتباط من إ÷نسسÚ
بياناته إلشسخصسية و هوإياته إلتي يفضسلها
وم- -ي- -زإت -ه ،يشسÎك ف -ي -ه -ا ل -ع -ل -ه ي -ظ -ف -ر
ب- -الشس- -ريك إل- -ذي ب -حث ع -ن -ه ط -وي ‘ Ó-
ﬁيطه وعمله و عائلته و ‘ كل مكان
يرتاده ،ولكن فشسل ‘ –قيق ذلك ،لذلك
ت- -وج- -ه إ ¤إ’نÎن- -يت م -ن أإج -ل –ق -ي -ق
إŸعجزة و إ’رتباط مع إلنصسف إلثا.Ê
ل -ك-ن إÓŸح-ظ أإن إل-ع-ائ-ل-ة غ-ال-ب-ا م-ا
ت -ك -ون إآخ -ر م -ن ي -ع-ل-م ب-أان إل-ت-ع-ارف ك-ان
إل- - -كÎون- - -ي - -ا ’ وإق - -ع - -ي - -ا ،أ’ن إŸوإق - -ع
إ’فÎإضسية ’ تلقى إلثقة و إŸصسدإقية
م -ن إ÷م -ي -ع خ -اصس -ة وأإن -ه غ Òمضس-ب-وط
وخ- -ارج إلسس- -ي -ط -رة ،وك -ثÒإ م -ا سس -م -ع -ن -ا
بقصسصض كان إأبطالها أإقارب أإو أإصسدقاء أإو
أإزوإج ت -ع -ارف-وإ ب-أاسس-م-اء مسس-ت-ع-ارة و ل-ك-ن
سساعة إ◊قيقة كشسفت إلكث Òمن إÿدإع
و من إلكذب ‘ إسستدرإج إلطرف إآ’خر
ليبني ‘ ﬂيلته صسورة ÓŸك Áشسي فوق
إأ’رضض.
لذلك يعتÈها إلبعضض Ãثابة ““حرقة““
إلكÎونية ،أ’نها إبحار ‘ إÛهول غÒ
ﬁمود إلعوإقب ،لذلك على إلرإغب ‘
هذه إلتجربة أإن يكون حذرإ و أإن يضسع
إÿسس -ارة وإل-فشس-ل ك-اح-ت-م-ال ق-وي ف-ي-ه-ا،
حتى ’ يصساب بصسدمة ‘ حالة خروجه
منها خا‹ إلوفاضض.
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«أابناء سضوسضطارة» يوقفون زحف «أابناء العقيبة»
ح-ق-ق ا–اد ال-ع-اصس-مة ،أامسس،
ف -وزا ث -م -ي -ن -ا أاوق-ف ب-ه سس-لسس-ل-ة
ان- -تصس- -ارات شس- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ‘
ال- - - -ب - - -ط - - -ول - - -ة ب - - -ع - - -د أان ف - - -از
ع- -ل- -ي -ه ب -ه -دف Úم -ق -اب -ل ه -دف
Ãل - - -عب  5ج- -وي- -ل- -ي -ة ‘ إاط -ار
مباريات ا÷ولة ال 20للرابطة
’و ¤موبيليسس .
ا أ

اŸاضسية ،أاما أانصسار ال–اد فتنقلوا
ل - -ل - -وق - -وف إا ¤ج- -انب الÓ- -ع- -ب Úو
مسس -ان -دت -ه -م ب -ع -د سس -لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج
السس -ل -ب -ي -ة ال -ت-ي ح-ق-ق-وه-ا ‘ ال-فÎة
اŸاضسية .
و  ⁄ي- -ب- -دأا لع- -ب- -و شس -ب -اب ب -ل -وزداد
اŸب -اراة ب -ال -ط -ري -ق-ة اŸث-ل-ى ع-كسس
لعبي ال–اد الذين بدا تصسميمهم
ك -بÒا ع-ل-ى –ق-ي-ق الن-تصس-ار ،ح-يث
شس -ك -ل -وا خ -ط-ورة ك-بÒة ع-ل-ى م-رم-ى
ا◊ارسس صس -ا◊ي ال -ذي  ⁄يسس -ت -ط-ع
ال -تصس -دي ل -ق -ذف-ة الÓ-عب ب-ن غ-يث
التي عانقت شسباكه ‘ د 14و هو ما
حرر أانصسار ال–اد .

فشس -ل لع -ب -و الشس -ب -اب ‘ ال-ع-ودة ‘
النتيجة خÓل الشسوط األول ،حيث
اكتفوا ببعضس اÙاولت اÙتشسمة
ال- - -ت- - -ي  ⁄ت- - -ق - -ل - -ق ك - -ثÒا ا◊ارسس
زماموشس .
دخ -ل لع-ب-و شس-ب-اب ب-ل-وزداد الشس-وط
الثا Êبقوة على أامل تسسجيل هدف
التعادل لكن ﬁاولتهم باءت بالفشسل
بل بالعكسس ا–اد العاصسمة هو من
اسس-ت-ط-اع إاضس-اف-ة ال-ه-دف ال-ث-ا Êع-ن
طريق الÓعب مزيان ‘ د  73بعد
خطأا فادح من ا◊ارسس صسا◊ي .
و كان هذا الهدف Ãثابة رصساصسة
ال -رح -م -ة Ãا أان لع -ب -ي الشس-ب-اب ⁄

يسس-ت-ط-ي-ع-وا السس-ت-ف-اق-ة من الصسدمة
ب- -ال- -ن -ظ -ر إا ¤ع -دم ق -درت -ه -م ع -ل -ى
›اراة ال -نسس -ق ال -ذي ف-رضس-ه لع-ب-و
ا–اد العاصسمة طيلة أاطوار اŸباراة
رغم أانهم اسستطاعوا تقليصس النتيجة
ع- -ن ط- -ري- -ق Ÿه- -ان ‘ ال -ل -ح -ظ -ات
األخÒة للمواجهة .
وانتهت اŸباراة بفوز ا–اد العاصسمة
ال- -ذي اسس- -ت -ع -اد ث -ق -ة األنصس -ار ب -ع -د
النتائج اıيبة التي حققها الفريق
‘ ال- -فÎة اŸاضس- -ي- -ة ،ف -ي -م -ا ط -الب
أانصس - -ار الشس - -ب - -اب ا÷ه - -از ال- -ف- -ن- -ي
Ãراج-ع-ة خ-ي-ارات-ه ب-خصس-وصس بعضس
الÓعب Úالذين  ⁄يقدموا الكث.Ò

أاك-د اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصس-ي-دل-ي-ة
اŸرك-زي-ة ل-ل-مسس-تشس-ف-ي-ات ﬁمد
ع- - - - -ي- - - - -اد ،أامسس ،ب- - - - -ا÷زائ- - - - -ر
العاصسمة ،أانه ليسست هناك أاي
’دوية باŸسستشسفيات
«ندرة» ‘ ا أ
ا÷زائرية ،مشسÒا إا« ¤التطور
التدريجي» ‘ ›ال اقتناء هذه
’دوية منذ بضسع سسنوات.
ا أ
وردا على تقارير إاعÓمية تشس Òإا¤
تسس- -ج- -ي- -ل «ن- -درة» م- -ؤوخ- -را ‘ ب- -عضس
األدوية (كورتيكوسستÒويد) ،أاكد عياد
خÓل ندوة صسحفية أانه ليسست هناك
أاي «ندرة» ‘ التموين بهذه اŸواد على
مسستوى الهياكل السستشسفائية للبلد.

وأاشس- - -ار ذات اŸسس - -ؤوول إا ¤األدوي - -ة
اŸع -ن -ي -ة ب -ه -ذه ال -ن -درة اŸزع -وم-ة،
م- - -ؤوك- - -دا أان م- - -ادة واح - -دة ف - -ق - -ط
(دي-كسس-ام-ي-ت-اوزون) ه-ي ال-ت-ي ت-وق-ف
إانتاجها لدى اŸمون الوطني الوحيد
ل-لصس-ي-دل-ي-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-مسس-تشس-فيات
وهذا ،كما قال ،لعتبارات مرتبطة
باŸنتج األجنبي األول.
وأاضساف عياد أانه ” ا◊صسول على
رخصسة اسستثنائية لدى وزارة الصسحة
والسس- -ك- -ان وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات
“ك- - -ن الصس- - -ي- - -دل- - -ي- - -ة اŸرك- - -زي- - -ة
ل-ل-مسس-تشس-ف-ي-ات م-ن اسستÒاده ،مؤوكدا
أان ه - -ذا ال - -دواء م- -ن اŸف- -روضس أان

ي- -ك- -ون م- -ت- -وف- -را ب- -ا÷زائ- -ر خ Ó-ل
األسسابيع اŸقبلة.
واسسÎسس - -ل ي - -ق - -ول ه - -ن- -اك ﬂزون
سس - -يسس - -م- -ح بضس- -م- -ان اح- -ت- -ي- -اج- -ات
اŸسس-تشس-ف-ي-ات م-ت-وف-ر ع-ل-ى مسس-توى
الصس-ي-دل-ي-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-مسستشسفيات،
مشسÒا إا ¤أان الندرة «رÃا موجودة»
على مسستوى الوكالت الصسيدلنية.
وحرصس اŸتدخل على التذك Òبأانه
مع غياب عÓج ما هناك «بدائل»
أاخ- -رى (م- -ن- -ه- -ا األدوي- -ة ا÷ن- -يسس -ة)
متوفرة دائما لتعويضس العÓج.
و‘ ن - - -فسس السس- - -ي- - -اق ،أاوضس- - -ح ذات
اŸت - -ح - -دث أان دف Îشس- -روط ي- -ل- -زم

شس- - -رك- - -اء الصس- - -ي- - -دل- - -ة اŸرك- - -زي - -ة
ل-ل-مسس-تشس-ف-ي-ات ب-ت-ل-يغه ‘ مدة ثÓثة
أاشسهر مسسبقا ‘ حالة ندرة ﬁتملة،
«–ت طائلة» العقوبات ،حيث أاكد
أان هيئته تتعامل مع حوا‹ خمسسÚ
مصس -در -م -ن -ت-ج وط-ن-ي وÈﬂ 250
صسيدل ÊعاŸي.
وب - - -ع - - -د أان أاشس- - -ار إا« ¤ال- - -ت- - -ط- - -ور
التدريجي» ‘ ›ال اقتناء األدوية
منذ السسنوات األخÒة ،أاكد عياد أان
ا÷زائ -رق -امت بشس -راء م-ا ي-ع-ادل 75
م -ل -ي -ار دي -ن -ار ج-زائ-ري سس-ن-ة ،2016
مقابل  62مليار دج ‘  2015و57
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عمار حميسسي

ع -رفت اŸب -اراة حضس-ورا ج-م-اهÒي-ا
ك- -بÒا خ- -اصس- -ة م- -ن أانصس- -ار شس- -ب- -اب
بلوزداد الذين تنقلوا بكÌة Ÿسساندة
فريقهم بعد –سسن نتائجه ‘ الفÎة

 15°وهران
 17°وهران

الثمن  10دج

18°

19°

france prix 1

والـي غليـزان

توزيع  ١٤٠٠وحدة سضكنية
اجتماعية قبل  ١٥مارسس

Óدوي ـ ـ ـ ـة باŸسضتشضفي ـ ـ ـ ـات
’ «ن ـ ـ ـ ـدرة» ل أ

تو‘ على إاثر سسكتة قلبية بعد لقاء ا÷زائر وتونسس ‘ الغابون

رادي ـ ـوز تتضضام ـن وتواسض ـ ـي عائل ـ ـ ـة اŸناصض ـ ـر حسضـ ـ ـ Úعبـد الـÓوي
الشسعب /وفية لتقاليدها التضسامنية
خ- - - -دم- - - -ة ل- - - -ل - - -ج - - -انب اإلنسس - - -اÊ
والجتماعي ،خ ّصست جمعية راديوز
عائلة اŸناصسر عبد الÓوي حسس،Ú
ال- -ذي ت- -و‘ م- -ب- -اشس- -رة ب- -ع- -د ل- -ق- -اء
اŸن - -ت - -خب ال- -وط- -ن- -ي أام- -ام ن- -ظÒه
ال -ت-ونسس-ي ‘ ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا األخÒة
ب -ال -غ-اب-ون ،ب-زي-ارة Ÿواسس-اة ال-ع-ائ-ل-ة
وت -ق -د Ëواجب ال -ع-زاء ‘ اŸن-اصس-ر
حسس Úال -ت -ل -م -ي -ذ ب -ال -ط -ور ال -ث-ان-وي
باŸؤوسسسسة الÎبوية بحي البدر.
ال -ت -ق-ى وف-د ج-م-ع-ي-ة رادي-وز ب-ع-ائ-ل-ة
اŸرحوم وأاصسدقائه الذين شسهدوا له
باألخÓق العالية وعشسقه الكب Òلكرة
القدم واŸنتخب الوطني .قادة شسا‘

مرفوقا بوجوه رياضسية معروفة على
غرار ÿضسر بلومي ،فضسيل مغارية،
ﬁم- -د ح- -نصس- -ال ،ع- -رف- -ات م- -زوار
وفوسسي طيب قدموا شسهادات شسرفية
ووسسام لÓسستحقاق إاضسافة Ÿسساعدة
مادية لعائلة اŸرحوم حسس Úوسسط
أاجواء خيم عليها ا◊زن واسستحضسار
لصسورة التلميذ النجيب.
أاعربت أاخت اŸرحوم تقول »:أاخي
حسس Úك -ان ت -ل -م -ي -ذا م -ث -اب -را ي -حب
دراسس -ت -ه وي -عشس -ق ك -رة ال -ق -دم ك-ثÒا
وك- -انت أام -ان -ي -ه أان ي -ت -وج اŸن -ت -خب
بكأاسس إافريقيا كما كان Áني النفسس
بأان يصسبح عون حماية مدنية ليخدم
وطنه».

كشسف وا‹ ولية غليزان درفوف حجري ،عن النتهاء
من توزيع  1400وحدة سسكنية اجتماعية إايجارية قبل 15
مارسس القادم.
وأاوضسح ذات اŸسسؤوول بأان العملية “سس العديد من
البلديات على غرار وادي ا÷معة وا◊مادنة وغليزان
وغÒهم.
وتأاتي هذه العملية اŸنتظر أان تدخل الفرحة ‘ قلوب
اأك Ìمن  1000عائلة بعد عملية التطه Òالتي مسست
ق-وائ-م اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ب-ن-اء ع-ل-ى ال-ط-ع-ون ال-ت-ي تقدم بها
اŸواط -ن -ون اح -ت -ج -اج-ا ع-ل-ى م-ا ورد ‘ ب-عضس ال-ق-وائ-م
األولية التي ” تعليقها على مسستوى الدوائر ،حيث قامت
ال -ل -ج -ن-ة ال-ولئ-ي-ة ل-دراسس-ة ط-ع-ون السس-ك-ن-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
اإلي-ج-اري-ة ب-إال-غ-اء اسس-ت-ف-ادة  62شس-خصس-ا م-ن السس-ك-ن-ات
الجتماعية التي ” توزيعها ‘ غضسون األشسهر السسابقة
‘ دائرة ا◊مادنة.
كما مكنت عملية التطه Òمن اإقصساء  42شسخصسا من
السس-ت-ف-ادة ب-ع-دم-ا وردت اأسس-م-اؤوه-م ‘ ال-ق-ائ-م-ة األولية
اŸع -ل -ن ع -ن -ه-ا سس-اب-ق-ا ‘ ب-ل-دي-ة وادي ا÷م-ع-ة ،ب-ع-دم-ا
اسستقبلت اللجنة  ٨4طعنا ،وافقت على ضسم  42منهم
ضسمن القائمة النهائية ،فيما ” اإقصساء  42آاخرين من
السستفادة بعدما ” توزيع  ٩0وحدة سسكنية من النمط
الجتماعي اإليجاري ‘ هذه البلدية.
وأاقصست اللجنة الولئية  20مسستفيدا من قائمة توزيع 60
وح -دة م -ن ال -ن -م -ط الج -ت -م -اع -ي الإي -ج -اري ‘ ب-ل-دي-ة
ا◊مادنة ،بعدما اسستقبلت اللجنة  45طعنا ،أايدت فيها
اسستفادة  25شسخصسا.
وت -واصس -ل ال -ل -ج -ن -ة ال -ولئ -ي-ة دراسس-ة ال-ط-ع-ون اŸق-دم-ة
بخصسوصس حصسة بلدية جديوية اŸقدرة بـ  11٨وحدة من
النمط الجتماعي اإليجاري.

حـــــــدث بعـــــ Úالدفلـــــــــى

قتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل و  22جريحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي انفجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادث مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرور
اسستيقظ سسكان بلديتي خميسس مليانة وعÚ
ال- -دف -ل -ى ع -ل -ى وق -ع ح -ادث Úم -روع ،Úأاول -ه -م -ا
انفجار أانبوب غاز بحي السسÓم خلف  17جريحا
م-ن-هم  ‘ 3ح -ال -ة خ -طÒة ن -ق-ل-وا إا ¤مسس-تشس-ف-ى
ال- -دوي- -رة وح -ا’ت إاغ -م -اء ،أام -ا ال -ث -ا“ Êث -ل ‘
اصس -ط -دام ع -ن -ي -ف ب-ق-ري-ة الضس-اي-ة أاودى ب-ح-ي-اة
امرأاة و  5جرحى إاصساباتهم متفاوتة اÿطورة.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

حسسب مصسادرنا فإان ا◊ادث األول ‚م عن إانفجار
ع -ن -ي -ف ‘ أان -ب -وب غ-از اŸدي-ن-ة ب-إاح-دى ال-ع-م-ارات ‘
الطابق األول بحي السسÓم اÙاذي للطريق الوطني
رقم  ،4صسبيحة أامسس ،حيث تسسبب ‘ جرح  17شسخصسا
منهم  3ضسحايا أاصسيبوا بجروح خطÒة ناجمة عن أالسسنة
النÒان التي أاتت على البيت كله اŸكون من  3غرف ،ما

اسستدعى نقلهم عن جناح السسرعة من طرف أاعوان
ا◊ماية اŸدنية نحو مسستشسفى الدويرة لتلقي العÓج.
و” –وي- - - - - - - - - -ل 14شس - -خصس - -ا آاخ - -ر ن - -ح- -و مصس- -ل- -ح- -ة
اإلسس -ت -ع -ج-الت ال-ت-ي ج-ن-دت ف-ري-ق-ا ط-ب-ي-ا ” تسس-خÒه
للتكفل با÷رحى من بينهم  6أاشسخاصس ‘ حالت إاغماء
م- -ت -ف -اوت -ة اÿط -ورة حسسب اŸصس -ال -ح اإلسس -تشس -ف -ائ -ي -ة
بخميسس مليانة.
ومن جانب آاخر سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية تضسرر
عدة ‡تلكات خاصسة “ثلت ‘17منزل Ãا فيها عمارة
الضسحايا التي تضسررت بشسكل كب ،Òمع –طيم سسيارة
نفعية كانت متوقفة با◊ظÒة اÛاورة.ـ ـ ـ ـ ـ
سسجلت «الشسعب» بع ÚاŸكان حالت من الهلع ،يقول
عنها ( م.كمال)  31سسنة »:اإلنفجار اŸدوي كان عنيفا،
حيث بدى ‹ وكأانه انفجار قنبلة أاعادت ‹ سسنوات

ا÷حيم اإلرهابي للعشسرية السسوداء ،حيث هرعت رفقة
صسديقي نحو مصسدر ا◊ادثة ،أاين وجدنا صسعوبة ‘
الدخول إا ¤العمارة قبل ›يئ أاعوان ا◊ماية اŸدنية
والشسرطة حيث “كنا من إاخراج ضسحيت› Úروحت.« Ú
أاما (خالد .ك)  43سسنة الذي وجدناه –ت الصسدمة »:
ل أاعرف ما جرى ،شسعرت أان األرضس تزلزلت –ت
ق- -دم- -اي ،خ- -اصس- -ة Ÿا ان- -ط- -ل- -قت صس- -ي- -ح- -ات ال -نسس -اء
اŸسستغيثات من اŸنازل اÛاورة للعمارة اŸسستهدفة،
اإلنفجار عنيف جدا ،وسسقوط جدران بيت الضسحايا
اŸكون من  3غرف أارعب اŸارة الذين هبوا جميعا ‘
وقفة تضسامنية غ Òمبال Úبأاخطار الغاز الذي انتشسرت
رائحته بذات اŸكان يقول ﬁدثنا.
ه -ذا وق -دات-خ-ذت السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسس
م-ل-ي-ان-ة إاج-راءات ع-م-ل-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف اŸك-ان وإازال-ة أاثار

ال -دم -ار ال -ذي ◊ق ب-ال-ع-م-ارة ،م-ع إاحصس-اء اŸتضس-رري-ن
و–ديد درجة الضسرر رفقة مصسالح ا◊ماية اŸدنية
للتكفل بهم حسسب مسسؤوول خلية اإلعÓم بالولية الذي
انتقل إا ¤ع ÚاŸكان.
ومن جهة ثانية ،لقيت امرأاة حتفها ووقع  5جرحى إاثر
اصسطدام سسيارة من نوع «ميقان» كان قد سسرقها أاحد
اıتل Úعقليا من مدينة الروينة ويفر بها نحو بلدية
ع Úال -دف -ل-ى ،وق-ب-ل ب-ل-وغ م-قصس-ده اصس-ط-دم بسس-ي-ارتÚ
األو ¤ن-ف-ع-ي-ة وال-ث-ان-ي-ة سس-ي-ارة أاج-رة ب-اŸك-ان اŸسس-مى
«الضساية» الذي يبعد عن مدخل اŸدينة بحوا‹ واحد
كيلوم .Îهذا وقدهرعت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لعÚ
اŸكان أاين ” –ويل الضسحايا نحو مسستشسفى مكور
حمو بعاصسمة الولية للتكفل بهم تقول ذات اŸصسادر،
فيما فتحت مصسالح الدرك –قيقا ‘ ا◊ادثة.

