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ميهوبي Áنح شضرف لقب شضخصضية ثقافية لسضنة 2017

Áن-ح رئ-يسس م-ن-ت-دى اŸث-ق-ف« Úال-ق-دسس» ل-ف-لسش-ط ،Úشش-رف ل-قب شش-خصشية ثقافية
لسشنة  ٢01٧لوزير الثقافة عزالدين ميهوبي وذلك يوم  1٨اأفريل ا÷اري بقصشر
الثقافة مفدي زكرياء ،وهذا بفضشل دوره ومسشاهمته ‘ دعم الثقافة واŸثقف،Ú
رج -ال ونسش-اء ال-ث-ق-اف-ة ‘ ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي وك-ذا دع-م ا÷زائ-ر اŸسش-ت-م-يت ل-ل-قضش-ي-ة
الفلسشطينية.

بلعيد ينشضط
Œمعا شضعبيا
بتبسض ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تواتـ ـ ـ ـي ينشضـ ـ ـط Œمعـ ـ ـ Úشضعبـ ـ ـ ـيÚ
بع ـ ـ Úتيم ـ ـوشضنت وتلمسض ـ ـان
ينششط رئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية «الأفانا» موسشى
ت -وات-ي ،ال-ي-ومŒ ،م-ع Úشش-ع-ب-ي Úب-ك-ل م-ن ع Úت-ي-م-وشش-نت
وتلمسشان ،الأول على السشاعة التاسشعة صشباحا والثا Êعلى
السشاعة الثانية بعد الزوال.

حنون ‘ ميلة وقسضنطينة

ت -نشش -ط الأم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ◊زب ال -ع -م -ال ل -وي -زة
ح- -ن -ون ،ال -ي -ومŒ ،م Úشش -ع -ب -ي Úب -ولي -ت -ي م -ي -ل -ة
وقسش-ن-ط-ي-ن-ة ،الأول ع-ل-ى السش-اع-ة العاششرة صشباحا
ب- -ال- -ق- -اع -ة م -ت -ع -ددة ال -ري -اضش -ات ب -ق -رارم ق -وق -ة.
وال-ت-ج-م-ع ال-ث-ا Êب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ب-دار ال-ثقافة ﬁمد
العيد اآل خليفة ابتداء من السشاعة  15 . ٣0مسشاء.

سضاحل ـ ـ ـ ـ ـي ينشضـ ـ ـط Œمعـ ـ ـ ـا
شضعبيـ ـ ـ ـ ـ ـا ببشضـ ـ ـار

غ ـ ـ ـول ينشض ـ ـط Œمع ـ ـ Úشضع ـ ـبيÚ
باŸسضيلـ ـ ـ ـة وباتنـ ـ ـ ـة

ينششط رئيسس حزب Œمع اأمل ا÷زائر «تاج» عمار غول،
اليومŒ ،معا ششعبيا بولية اŸسشيلة بقاعة السشينما ابتداء
م-ن السش-اع-ة  10 : 00صش-ب-اح-ا ،وŒم-ع-ا ب-دار الثقافة بولية
باتنة الثانية ،ابتداء من السشاعة  14 : 00بعد الزوال.

ي- -ع- -ق- -د رئ- -يسس ح- -زب
ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-دŒ ،م-ع-ا
شش-ع-ب-ي-ا ،ال-ي-وم ،بولية
ت - - -بسش - - -ة وذلك ع- - -ل- - -ى
السشاعة  15 : 00مسشاء.

فروخي ‘ لقاءات جواريـة شض ـ ـرق
ووسضـ ـ ـط العاصضم ـ ـة

ي -ف -ت -ت -ح م -تصش-در ق-ائ-م-ة ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
ب -ولي -ة ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة سش-ي-د اأح-م-د ف-روخ-ي ،ال-ي-وم،
م -ك-تب م-داوم-ة ا◊م-ل-ة الإن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ه-راوة ع-ل-ى
السش -اع -ة  10 : 00صش -ب -اح -ا ،واأخ -رى ب -ع Úط -اي-ة .وي-ل-ت-ق-ي
مواطني بلدية بلوزداد على السشاعة  1٦ : 00مسشاء.

لقاء طبي حول
ارتفاع ضضغط الدم

يلتقي الأم Úالعام للتحالف الوطني ا÷مهوري
بلقاسشم سشاحلي ،سشكان ولية بششار ‘ Œمع ششعبي
ينششطه ،اليوم ،على السشاعة  15 . 00مسشاء بقاعة
الثقافة.

بن عب ـ ـد السض ـ ـÓم يلتقـ ـي
مواطنـ ـ ـ ـي الشضل ـ ـف

ي -ح -ل رئ -يسس ج -ب-ه-ة ا÷زائ-ر ا÷دي-دة ج-م-ال ب-ن
ع- -ب- -د السشÓ- -م ،ال- -ي- -وم ،ب- -ولي -ة الشش -ل -ف ‘ ،اإط -ار
ت -نشش -ي-ط ا◊م-ل-ة الإن-ت-خ-اب-ي-ة ،ح-يث يشش-رف ع-ل-ى
Œم-ع شش-ع-ب-ي ب-ال-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة الرياضشات ببلدية
ع Úمران ،حي الششهيد ﬁلي ،وذلك على السشاعة
 14 : 00بعد الزوال.

التحاق اÛندين ا÷زائري Úبالثورة التحريرية

–الف «حمسس» ‘ Œمع بأادرار

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-تنسشيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف،
اللقاء ا÷ماعي اŸوسشع رقم  ،150يخصشصس Ÿوضشوع «التحاق اÛندين ا÷زائريÚ
وغ Òا÷زائ - -ري ‘ Úا÷يشس ال - -ف - -رنسش - -ي بصش - -ف - -وف اÛاه - -دي - -ن خ Ó- -ل ال - -ث- -ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة» ،وذلك ع-ل-ى السش-اع-ة  14 : 00ب -ع -د ال -زوال Ãق -ر اŸت -ح-ف ال-وط-ن-ي

أاسضبوع –سضيسضي من خطر الز’زل بباتنة

‘ اإطار Œسشيد الÈنامج الوطني للوقاية والتحسشيسس من ﬂتلف الأخطار،
ت-ن-ظ-م اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ال-ي-وم ،اأسش-ب-وع-ا –سش-يسشيا من خطر
ال -زلزل ب -ولي -ة ب -ات -ن -ة ،وذلك ع -ل -ى السش -اع-ة ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸديرية.

ن ـ ـدوة ‘ الذك ـ ـرى ’ 60غتي ـ ـال
الشضهي ـ ـد بو منج ـ ـل

ينظم ال–اد الوطني Ÿنظمات اÙام Úومنظمة ﬁامي
ا÷زائر ،يوم  15اأفريل ا÷اري ،ندوة حول الششهيد علي
ب-وم-ن-ج-ل Ãن-اسش-ب-ة ال-ذك-رى  ٦0لسش -تشش -ه -اده ‘  ٢٣مارسس
 ،195٧ي -نشش -ط -ه -ا ال -ن -ق -يب ع -ب -د اÛي -د سش -ي-ل-ي-ن-ي واأعضش-اء
اÛلسس ،وذلك على السشاعة العاششرة صشباحا بقاعة اŸواقف
بفندق الأوراسشي.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

يشش- - -رف وزي- - -ر ال- - -ت- - -ك- - -وي - -ن
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن- -يﬁ Úم -د
م -ب -ارك-ي ،ع-ل-ى اأشش-غ-ال الأي-ام
ال- -دراسش- -ي- -ة ح- -ول ال- -ت -ك -وي -ن
اŸت-واصش-ل وال-ت-ي ت-ن-ظ-م يومي
 11و 1٢اأفريل  ٢01٧ابتداء
م- -ن السش -اع -ة  0٨ : ٣0صشباحا،
ب- -اŸدرسش- -ة ال- -ع- -ل -ي -ا ل -لضش -م -ان
الجتماعي ب Íعكنون.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢1)٦0.٧0.٣5:

(021) 60.70.40

ي- -ن- -ظ- -م –ال- -ف «ح- -مسس»» Œم- -ع -ا شش -ع -ب -ي -ا ي -وم
الأرب -ع-اء  1٢اأف -ري -ل ع -ل -ى السش-اع-ة  1٨ : 00بدار
الثقافة Ÿدينة اأولف باأدرار ،وهذا –ت اإششراف
رئيسس ا◊ركة عبد الرزاق مقري.

ي- - - - - -ن- - - - - -ظ- - - - - -م Èﬂ
«صش-ان-و‘» ل-ق-اء ط-بيا
ح- -ول ضش- -غ- -ط ال- -دم،
ي- - - -وم ا÷م- - - -ع- - - -ة 14
اأف-ري-ل ا÷اري ،ع-لى
السش - -اع - -ة ال - -راب - -ع- -ة
مسشاء باŸركز الدو‹
ل- -ل- -م- -وؤ“رات ب -ن -ادي
الصشنوبر.

نـ ـ ـدوة دولي ـ ـة ح ـول التكفل باÙبوسضÚ
وإاعـ ـ ـ ـادة إادم ـ ـاجهم

‘ اإطار التعاون ما ب ÚاŸديرية العامة لإدارة السشجون واإعادة الإدماج
م -ع ب -رن -ام -ج الأ· اŸت -ح -دة الإ‰ائ -ي ،ت -ن -ظ -م اŸدي -ري -ة ،ال-ي-وم ،ال-ن-دوة
الدولية حول موضشوع «اŸمارسشات الدولية ا÷هوية الإيجابية للتكفل
باÙبوسش Úواإعادة اإدماجهم» ،وذلك على السشاعة  0٨ : 00صشباحا بفندق
اŸارك Òبباب الزوار.

مئوي ـ ـة ميـ ـ ـÓد البـ ـ ـاحث مولـ ـ ـود معم ـ ـ ـري

ينظم منتدى جريدة «اÙور اليومي» ،اليوم ،مئوية ميÓد الكاتب والباحث مولود معمري،
ينششطها الأم Úالعام للمحافظة السشامية لÓأمازيغية الهاششمي عصشاد ،وذلك على السشاعة
العاششرة والنصشف صشباحا بدار الصشحافة «طاهر جاووت» باأول ماي.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الثÓثإء  11أافريل  2017م
الموافق لـ  14رجب  1438هـ

’ث Òبعد الوفاة لبوعÓم بسسايح
أاسسدى وسسام ا أ

رئيـ ـ ـسس ا÷مهوري ـ ـة Áنـ ـح وسش ـ ـام العشش ـ ـ Òلفنان ـÚ
ورجال األدب واألكادمي Úالراحل Úواألحياء
أاسس-دى رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
’ثÒ
ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة ،وسسام ا أ
م-ن مصس-ف ا’سس-ت-ح-ق-اق الوطني
Óديب وال-ك-اتب
ب -ع -د ال -وف -اة ،ل  -أ
ب -وع Ó-م بسس-اي-ح ووسس-ام ال-عشسÒ
م-ن مصس-ف ا’سس-ت-ح-ق-اق الوطني
ب -ع -د ال -وف-اة لـ 15شس-خصس-ي-ة من
’دب وال-ب-حث ‘
أاع Ó-م ال -ف-ن وا أ
ا÷زائر ،وكذا وسسام العشس Òمن
مصس- -ف ا’سس- -ت- -ح -ق -اق ال -وط -ن -ي
’ك-ادم-يÚ
ل -ع-دد م-ن ال-ك-ت-اب وا أ
وال - -ف - -ن- -ان ،Úب- -حسسب م- -ا ورد ‘
’خ Òم- - -ن ا÷ري - -دة
ال- - -ع- - -دد ا أ
الرسسمية.
ف-ب-م-ق-تضس-ى اŸرسس-وم ال-رئ-إسس-ي رقم
 127-17اŸؤورخ ‘  29جمإدى الثإنية
عإم  1438اŸوافق لـ 28مإرسس سسنة
 ،2017اŸتضسمن منح وسسإم بدرجة
““أاث ““Òمن مصسف السستحقإق الوطني
ب -ع -د ال -وف -إة وب -ن -إء ع -ل-ى ال-دسس-ت-ور،
لسسيمإ اŸإدت 6( 91 Úو )10و143
(الفقرة األو )¤منه.
وÃق - -تضس- -ى ال- -ق- -إن- -ون رق- -م 02-84
اŸؤورخ ‘  28ربيع األول عإم 1404
اŸواف - - -ق لـ 2ي- -ن- -إي- -ر سس -ن -ة 1984
واŸتضسمن إانشسإء مصسف السستحقإق
الوطني.
وكذا Ãقتضسى اŸرسسوم رقم 87-84
ا- - - - - - - - - -Ÿؤورخ ‘  19رجب ع- - - - -إم
1404اŸوافق لـ 21أابريل سسنة 1984
اŸتضس- -م- -ن ت -ن -ظ -ي -م ›لسس مصس -ف
السس-ت-ح-ق-إق ال-وط-ن-ي وعمله اŸعدل

واŸتمم؛
رسس -م رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة م-ن-ح وسس-إم
بدرجة ““أاث ““Òمن مصسف السستحقإق
Óديب والكإتب
الوطني بعد الوفإة ل أ
الراحل بوعÓم بسسإيح.

كمإ أاسسدى رئيسس ا÷مهورية أايضسإ
وسس- -إم ب- -درج- -ة ““عشس ““Òم -ن مصس -ف
السستحقإق الوطني بعد الوفإة لكل
م- -ن ““ع- -ب- -د ال- -رح- -م- -ن ح -إج صس -إل -ح
أاكإدÁي وبإحث ‘ اللسسإنيإت ،وأابو

العيد دودو كإتب ومÎجم وأاكإدÁي،
ون -ب -ه -إ Êك -ري-ب-ع ف-ي-لسس-وف وم-ف-ك-ر،
والشس-ي-خ ب-وع-م-ران ف-ي-لسس-وف وم-فكر
وأاك -إدÁي ،وم -ول -ود م -ع-م-ري م-ف-ك-ر
وك- -إتب وأانÌوب- -ول- -وج- -ي ،وشس- -ع -ب -إن
أاوح - -ي - -ون ك - -إتب وروائ- -ي ،وج- -م- -إل
عمرا Êشسإعر ،وÁينة مشسإكرة كإتبة
وبإحثة جإمعية ،وبإية ﬁي الدين
(ف -إط -م -ة ح -داد) ف -ن -إن -ة تشس-ك-ي-ل-ي-ة،
وب -راه -ي -م ب -ل-ج-رب ف-ن-إن وب-إحث ‘
الÎاث ،وع- -م- -ر آايت زاي (ال- -زاه -ي)
فنإن شسعبي ،وتيسس Òعقلة موسسيقإر
وفنإن ،وأاحمد بن بوزيد (الشسيخ عطإ
الله) فنإن ومسسرحي ،وﬁمد سسليم
ري- -إضس ﬂرج سس- -ي- -ن- -م -إئ -ي ،وا◊إج
رحيم ﬂرج سسينمإئي.
ك -م -إ ق -رر رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة أايضس-إ،
منح وسسإم بدرجة ““عشس ““Òمن مصسف
السس-ت-ح-ق-إق ال-وط-ن-ي ل-لشس-ي-خ سس-ع-يد
كعبإشس عإ ⁄ومفسسر للقرآان الكر،Ë
وال- -ف- -ن- -إن Úع- -ب -د اÛي -د مسس -ك -ود
وب Ó-وي ال -ه-واري وحسس-ن-ة ال-بشس-إري-ة
وأاكلي يحيإتن وﬁمد العمإري وكذا
الشسإعر والفنإن لونيسس آايت منقÓت
واÿب ‘ Òعلم اآلثإر من Òبوشسنإقي
وال -ك -إت -ب -ة واŸرب-ي-ة ج-وه-ر أاﬁيسس
أاوكسس -ل وال -ك -إتب والشس -إع -ر ال-ع-رب-ي
دحو والكإتب ﬁمد الصسإلح الصسديق
وال -ف -ن -إن ال-تشس-ك-ي-ل-ي شس-ك-ري مسس-ل-ي
واŸؤورخ ن- -إصس- -رال- -دي- -ن سس- -ع- -ي- -دوÊ
والشس -إع -ر ﬁم -د أاب-وال-ق-إسس-م خ-م-إر
واŸوسسيقإر فإضسل نوبلي.

بوشش ـ ـ ـوارب يبـح ـ ـث م ـع وفـ ـد بريطـ ـ ـا Êالششراك ـ ـة القتصشادي ـ ـة

بحث وزير الصسناعة واŸناجم عبد السسÓم بوشسوارب ،مع اللورد عمدة مدينة لندن اأندرو بارملي واللورد ريسسبي ،اŸمثل الشسخصسي للوزير
’ول الÈيطا ÊاŸكلف بالشسراكة ا’قتصسادية مع ا÷زائر ،فرصس الشسراكة ‘ ﬂتلف اŸيادين’ ،سسيما ‘ قطاعات اŸالية والطاقة
ا أ
’عÓم وا’تصسال والرقمنة.
وتكنولوجيات ا إ
ت-ن-إول ب-وشس-وارب خÓ-ل ه-ذا ال-ل-ق-إء ،م-ت-ع-إم-ل-ي ال-ب-ل-دي-ن ،لسس-ي-م-إ اŸإل-ية بتوسسيع التعإون مع ا÷زائر ،لسسيمإ Ÿؤوسسسسإت البلدين ،من أاجل تطوير
الذي جرى بحضسور سسف Òبريطإنيإ وال- -ط- -إق- -ة وت- -ك -ن -ول -وج -ي -إت اإلع Ó-م ب -ع -د خ -روج اŸم -ل -ك -ة اŸت-ح-دة م-ن الصس -ن -إع -إت اŸرت -ب -ط -ة ب -إل-ط-إق-إت
اŸت-ج-ددة .وأاع-رب-إ ع-ن ““اه-تمإمهمإ
ال–إد األوروبي.
ب - - -إ÷زائ - - -ر ورؤوسس - - -إء م- - -ؤوسسسس- - -إت والتصسإل ورقمنة اإلدارة القتصسإدية.
ب-ري-ط-إن-ي-ة ،اإلصسÓ-ح-إت التي قإمت كمإ تطرق إا ¤آافإق تطويرعÓقإت وأاشس - -إر أايضس - -إ إا ¤ب - -عضس مشس - -إري- -ع بتطوير حلول طإقوية من أاجل تلبية
بهإ ا÷زائر خÓل السسنوات األخÒة ثنإئية قوية.
الشسراكة ا◊إلية ‘ بعضس اÛإلت ،الطلب على الكهربإء اŸرشسح لÓرتفإع
من أاجل تسسهيل السستثمإر و–سس Úوصسرح بإرملي من جهته ،أانهإ أاول م-ث-ل ال-ط-إق-ة وت-ك-ن-ولوجيإت اإلعÓم ‘ ›إل الصسنإعة ،مع دخول اŸصسإنع
منإخ األعمإل ،مؤوكدا على اÛإلت زي -إرة ي -ق -وم ب -ه -إ إا ¤ب -ل -د إاف -ري -ق-ي والتصسإل واŸإلية.
ال- - -ت- - -ي ه- - -ي ‘ ط - -ور اإل‚إز ح - -ي - -ز
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-وف Òف-رصس الشس-راكة ب Úوأاع -رب ع -ن اه -ت-م-إم سس-ل-ط-إت ب-ل-ده وأاكد الطرفإن على الفرصس اŸتإحة اÿدمة““ ،بحسسب بيإن الوزارة.

ششراك ـ ـة جزائري ـ ـة  -تركي ـ ـة إلنتـ ـ ـاج اÿيـ ـ ـوط الصشوفي ـ ـة بـ ـ ـأام البواقـ ـ ـي

’ول ،ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى
” ،أامسس ا أ
ب -روت-وك-ول ات-ف-اق ب ÚاŸؤوسسسس-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ““تيكسسالغ““ والشسركة
الÎكية ““بوي Ôسسانايي أا.أاسس““،
’ن-ت-اج
م -ن أاج -ل إانشس -اء شس -رك -ة إ
اÿي -وط الصس -وف -ي -ة وم -ن-ت-ج-ات
نسسيجية أاخرى Ãسسكيانة ‘ أام
البواقي.
وقع الوثيقة بإألحرف األو ،¤كل من
اŸدير العإم لشسركة تيكسسإلغ شسركة
ذات أاسسهم تإبعة للمجمع الصسنإعي
ال-ع-م-وم-ي ج-ي-ت-إكسس م-ب-إرك-ي بوزيد،
و‡ث -ل شس -رك -ة ب -وي Ôسس-إن-إي-ي أا.اسس
اıتصس -ة ‘ صس -ن-إع-ة ال-نسس-ي-ج م-ن-ذ
سس-ن-ة  1952ع-ث-م-إن ف-إيزي ،بحضسور
وزير الصسنإعة واŸنإجم عبد السسÓم
بوشسوارب.
Áتلك ا÷إنب ا÷زائري نسسبة %51
م- -ن الشس -رك -ة وا÷إنب الÎك -ي .%49

ثيقة

و

أامإ اŸصسنع فسسيتم إانشسإؤوه Ãسسكيإنة
(أام البواقي) على مسسإحة 160000م2
بإسستثمإر قدره  16مليون دولر ورقم
أاع-م-إل بـ 36م -ل -ي -ون دولر ‘ آاف -إق
 ،2020مع توف 400 Òمنصسب شسغل.
‘ هذا الصسدد ،أاكد بوشسوارب أان تركيإ
ت -ع -د شس -ري -ك -إ ““ه -إم -إ““ ل -ل -ج-زائ-ر وح-ت-ى
““رئيسسيإ ووحيدا““ ‘ ›إل النسسيج.
وأاشسإر إا ¤أان هذا اŸصسنع متوقف
بسسبب حله اŸسسبق ‘ يونيو ،2006
م -ع -رب -إ ع -ن ““ارت -ي -إح-ه ال-ك-ب ““Òب-ع-د
إاعإدة بعثه من جديد.
ك -م -إ أاك -د ال -وزي -ر ،أان ه-ذا اŸشس-روع
سس -ي -ع -ط -ي ن -فسس-إ ج-دي-دا ل-ل-م-ن-ط-ق-ة
وينعشس اŸهإرات اÙلية ،سسيمإ وأان
نظإمإ نسسيجيإ متكإم Óقد زال ،ألن
مركب مسسكيإنة كإن Áون مركبإت
اÿيوط بكل من تبسسة وع Úالبيضسإء
بإلصسوف واŸواد الصسطنإعية.

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

وأاضس- - -إف ب- - -وشس - -وارب ،أان ج - -م - -ي - -ع
ال-وح-دات ال-نسس-ي-ج-ي-ة ع-لى اŸسستوى
ال -وط -ن -ي ،ت -وج-د ‘ ط-ور ال-ت-ح-ديث
والتفعيل ،مشسÒا إا ¤أان إاعإدة بعث
ه- - -ذا ال- - -ن - -ظ - -إم ي - -ن - -درج ‘ إاط - -إر
السسÎاتيجية الوطنية إلعإدة إانشسإء
فرع النسسيج.
وتإبع الوزير يقول إان ا÷زائر بدأات
Œن -ي ث-م-إر اسسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-إ ،ألن ك-ل
فروع ›مع سسي.أاشس ،التإبع للمجمع
ا÷ديد جيتإكسس ،قد حققت أاربإحإ
‘ سسنة .2016
كمإ أاكد بوشسوارب يقول““ ،إانهإ اŸرة
األو ¤ال -ت -ي ي-ح-دث ف-ي-ه-إ ذلك م-ن-ذ
ان- -ف- -ت -إح السس -وق .ح -يث دف -عت ه -ذه
الفروع الضسريبة على فوائد الشسركإت
وأان ›م - -ع ج - -ي- -ت- -إكسس ق- -د ح- -ق- -ق
األربإح““ .وإا ¤غإية اآلن ،فإن فرع
ال-نسس-ي-ج ال-ع-م-وم-ي ك-إن ي-ع-ت-م-د ع-لى

ت- -خصس- -يصس- -إت اŸي- -زان- -ي- -ة .واألم- -ر
اŸط- - -م- - -ئ - -ن ‘ ذلك ،ه - -و أان ه - -ذا
السس-ت-ئ-ن-إف ي-ت-ح-ق-ق ‘ فرع صسنإعة
اÓŸبسس ح - -يث ت - -ع - -ت ÈاŸن- -إفسس- -ة
شسرسسة““.
وع - -ن سس - -ؤوال ح - -ول إاط Ó- -ق م- -ركب
غ - -ل- -ي- -زان ،أاوضس- -ح ال- -وزي- -ر أان ه- -ذا
اŸركب سسيشسرع ‘ اإلنتإج بداية من
شسهر يونيو القإدم ،من خÓل صسنإعة
اÿيوط .مضسيفإ ،أانه يتوفر على طلبية
بقيمة  2مليإر دج موجهة للتصسدير.
من جهة أاخرى ،أاشسإر بوشسوارب ،إا¤
أان التحدي القإدم ‘ قطإع النسسيج
““ل ي- -ت- -م- -ث- -ل ف- -ق- -ط ‘ إاع -إدة ب -عث
اŸؤوسسسس- -إت وإا‰إ ‘ اŸضس- -ي ن- -ح -و
زي -إدة ك -ل -ي -ة ‘ سس-ل-ة ال-ق-ي-م““ ،داع-ي-إ
اŸسستثمرين اÿواصس إا ¤اسستغÓل
مرحلة مإ قبل اإلنتإج ،لسسيمإ فرع
صسنإعة اÓŸبسس.

سسيتم على  3مراحل

العدد

17308

’رهابي على سستوكهو:⁄
ا’عتداء ا إ

03

بن صشالح يوقع على سشجل التعازي بسشفارة السشويد
’ م - -ة
وّق - -ع رئ - -يسس ›لسس ا أ
عبد القادر بن صسالح ،أامسس،
بسس- -ف- -ارة ‡ل- -ك- -ة السس- -وي- -د
با÷زائر ،نيابة عن رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي -ق -ة ،ع -ل -ى سس -ج -ل
التعازي إاثر ا’عتداء الذي
وق - -ع ،ا÷م - -ع - -ة اŸاضس- -ي‘ ،
العاصسمة سستوكهو ⁄والذي
أاودى بحياة أاربعة أاشسخاصس
وجرح آاخرين.
و ك - -ت ب ب -ن ص س -إ ل -ح  “ “ :ت -ل -ق -ي ت
ب - -ب - -إ ل - -غ ا ◊ ز ن و ا لأ س س - -ى ن -ب -إأ
ا ل - -ه - -ج - -و م ا لإ ر ه - -إ ب - -ي ا ل - -ذ ي
ا س س - -ت -ه -د ف ق -ل ب ا ل -ع -إ ص س -م -ة
س س - -ت -و ك -ه -و  ⁄و ر ا ح ض س -ح -ي -ت -ه
ا ل ع د ي د م ن ا لأ ب ر ي إ ء “ “ .
«وإاذ ن -ن -دد بشس -دة ب -ه -ذا ال -ف-ع-ل
الشسنيع““  -يضسيف القول ““ ،-اإننإ
ن -ؤوك -د ›ددا ع -ل-ى اسس-ت-ع-دادن-إ
ل- -ت- -وح- -ي -د ج -ه -ودن -إ وت -ك -ث -ي -ف
مسسإعينإ لدحر هذه اآلفة التي
بإتت تق ّضس مضسإجع اآلمن‘ Ú
كل بقإع البسسيطة دون اسستثنإء““.
وي - -خ- -ت- -م رئ- -يسس ›لسس األم- -ة

ب -إل -ق -ول““ ،وأام -إم ه-ذا اŸصس-إب
ا÷ل -ل ،أات -ق -دم ن -ي -إب-ة ع-ن ع-ب-د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف- -ل- -ي -ق -ة ،رئ -يسس
ا÷م- -ه- -وري -ة ،وب -إسس -م ا÷زائ -ر
شس -ع -ب -إ وح -ك -وم -ة وأاصس -إل -ة ع -ن
نفسسي ،بخإلصس التعإزي للملك
ول - -ل - -ح - -ك - -وم - -ة وك - -ذا الشس- -عب
السس - -وي- -دي الصس- -دي- -ق وأاع‘ È
ال -ظ -روف األل -ي -م -ة ع -ن ع -م-ي-ق
ال -ت -ع-إط-ف ل-ع-إئÓ-ت الضس-ح-إي-إ،
م - -ت- -م- -ن- -ي- -إ الشس- -ف- -إء ال- -ع- -إج- -ل
للجرحى““.

وك- -إنت شس- -إح- -ن- -ة ث- -ق- -ي- -ل- -ة ق -د
اندفعت ،يوم ا÷معة اŸإضسي،
بإŒإه اŸإرة ‘ شسإرع Œإري
شس -دي -د الزدح-إم وسس-ط م-دي-ن-ة
سس -ت -وك -ه -و ،⁄أاسس -ف-ر ع-ن م-ق-ت-ل
أارب- -ع- -ة أاشس- -خ- -إصس وإاصس -إب -ة 15
آاخرين بجروح.
وكإن رئيسس ›لسس األمة عبد
القإدر بن صسإلح مرفوقإ بوزير
الشس - -ؤوون اŸغ - -إرب - -ي - -ة وال–إد
اإلف - -ري - -ق- -ي وج- -إم- -ع- -ة ال- -دول
العربية ،عبد القإدر مسسإهل.

لعمامرة يسشتقبل وفدا عن الكونغرسس األمريكي

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر ال -دول -ة وزي -ر الشس -ؤوون اÿإرج -ي-ة
والتعإون الدو‹ رمطإن لعمإمرة ،أامسس ،بإ÷زائر
ال-ع-إصس-م-ة ،وف-دا ع-ن ال-ك-ون-غ-رسس األم-ري-كي الذي
ي-ق-وده اŸسس-إع-د ال-رئ-يسس-ي ل-رئ-يسس غ-رف-ة الشسؤوون
اÿإرجية تومإسس م .هيل.
‘ تصسريح للصسحإفة عقب السستقبإل ،أاكد السسيد

م .هيل ،أان ﬁإدثإته مع السسيد لعمإمرة “حورت
ح -ول ““ال -ع Ó-ق-ة اŸم-ت-إزة وال-ع-م-ي-ق-ة ل-ل-ت-ع-إون بÚ
البلدين ‘ ﬂتلف اÛإلت ،لسسيمإ السسيإسسية
منهإ والقتصسإدية وكذا ﬁإربة اإلرهإب““.
وج -رى ال-ل-ق-إء ب-حضس-ور سس-فÒة ال-ولي-إت اŸت-ح-دة
األمريكية بإ÷زائر جوان بولشسيك.

لتجسسيد مشساريع جديدة ‘ نشساط اŸنبع

اتف ـ ـ ـاق ششراك ـ ـة بـ ـ ـ Úسشوناط ـ ـراك وتوت ـ ـ ـال

وق -عت الشس -رك -ة ال -وط -ن -ي-ة لÓ-سس-ت-كشس-اف
وإان -ت -اج ون -ق -ل و–وي-ل وŒارة اÙروق-ات،
سس -ون-اط-راك ،والشس-رك-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ت-وت-ال،
أامسس ،ع-ل-ى ات-ف-اق شس-ام-ل ي-ه-دف إا ¤ت-ع-زي-ز
الشس-راك-ة ال-ق-ائ-م-ة ب Úال-ط-رف ،Úب-حسسب ما
جاء ‘ بيان لسسوناطراك.
وقع التفإق الرئيسس اŸدير العإم لسسونإطراك عبد
اŸؤومن ولد قدور ،والرئيسس اŸدير العإم لتوتإل
بإتريك بويإن.
وأاوضس - -ح اŸصس - -در ،أان ه - -ذا الت- -ف- -إق سس- -يسس- -م- -ح
لسسونإطراك وتوتإل بـ ““بجعل شسراكتهمإ مثمرة عÈ
Œسسيد مشسإريع جديدة ‘ نشسإط اŸنبع ،خصسوصسإ

اإلط -إر ال -ت -ع -إق -دي ا÷دي -د Ÿشس -روع ت -ي -م -ي -م -ون
وم -واصس -ل-ة السس-ت-غÓ-ل اŸشسÎك ◊ق-ل ت Úف-وي-ي
ت -ب-ن-ك-ورت ‘ إاط-إر ع-ق-د ج-دي-د وت-ط-وي-ر مشس-روع
ج -دي -د وك -ذا ال -تسس-وي-ة ب-إلÎاضس-ي ل-ل-خÓ-ف-إت بÚ
الشسركت.““Ú
كمإ ذكرت سسونإطراك ،أان األمر يتعلق كذلك بـ
““ت -وسس -ي -ع ال -ت -ع -إون إا ¤نشس -إط -إت أاخ-رى ،لسس-ي-م-إ
السس -ت -كشس-إف وال-بÎوك-ي-م-ي-إء وال-ط-إق-ة الشس-مسس-ي-ة
وكذلك التطور على الصسعيد الدو‹““.
وأاضس - -إفت ،أان الت - -ف - -إق ““ي - -ؤوك - -د وي - -جسس - -د إارادة
سس-ون-إط-راك وت-وت-إل ل-ل-ع-م-ل م-ع-إ م-ن أاج-ل ت-ط-وير
وتعزيز شسراكتهمإ التإريخية““.

” ال- -ت- -وق- -ي- -ع ع- -ل- -ى ات- -ف- -اق- -ي- -ة ل- -ل- -ت -ع -اون
ال-ب-ي-داغ-وج-ي وال-ع-ل-م-ي ،أامسس ،ب-بشس-ار ،بÚ
ج -ام -ع -ة ط -اه-ري ﬁم-د ب-بشس-ار ،وا÷ام-ع-ة
الصسحراوية بتيفاريتي.
جرى التوقيع على هذه اإلتفإقية من طرف ﬁمد
ب-وج-م-ع-ة ع-ب-إسس-ي م-دي-ر ج-إم-ع-ة ط-إه-ري ورئيسس
جإمعة تيفإريتي خطإري حمودي وذلك بحضسور
ق - -نصس - -ل ا÷م - -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة الصس- -ح- -راوي- -ة
الدÁقراطية ببشسإر.
تسسمح هذه اإلتفإقية ،التي تندرج ‘ إاطإر مسسإندة
ا÷زائ -ر ل -ل -قضس -ي -ة ال -ع -إدل-ة ل-لشس-عب الصس-ح-راوي،
““بÎق-ي-ة وت-ط-وي-ر ال-ت-ب-إدل ال-ع-ل-مي ب Úا÷إمعت،Ú
إاضس-إف-ة إا ¤ال-ت-ك-ف-ل ب-إŸرح-ل-ة ا÷إم-ع-ي-ة ل-ل-ط-إل-ب-إت
وال-ط-ل-ب-ة الصس-ح-راوي Úم-ن ط-رف ج-إم-ع-ت-ن-إ وت-ك-وين
اŸدرسس Úالصسحراوي ‘ Úالعديد من أاطوار التعليم““،
كمإ ذكر لـ ““وأاج““ الÈوفيسسور بوجمعة عبإسسي.
وأاضس -إف ب-ق-ول-ه““ ،نضس-ع م-ن خÓ-ل ه-ذه الت-ف-إق-ي-ة
ﬂت -ل -ف اŸنشس -آإت ‘ م-ت-ن-إول ج-إم-ع-ة ت-ي-ف-إري-ت-ي
ل- -ت- -ك- -وي- -ن اŸدرسس Úالصس -ح -راوي Úوذلك ب -فضس -ل
اإلمكإنإت العلمية والبيداغوجية التي تتوافر عليهإ
ج-إم-ع-ت-ن-إ ،ح-يث ج-رى تسس-ج-ي-ل ب-إل-نسس-ب-ة لهذه السسنة

ا÷إمعية ( 90 )2017-2016طإلبة وطإلبإ صسحراويإ““.
«وŒد جإمعة تيفإريتي ،التي أامضست حوا‹ 40
اتفإقية مع جإمعإت جزائرية وع Èالعإ ،⁄نفسسهإ
ج -د ف -خ-ورة ل-ه-ذا ال-ت-ع-إون ا÷دي-د ال-ب-ي-داغ-وج-ي
والعلمي مع جإمعة طإهري ﬁمد ،التي سستعزز
ف -روع ال -ت -ك-وي-ن ل-ل-م-وج-ة ا÷دي-دة م-ن اŸدرسس‘ Ú
ﬂت- -ل- -ف أاط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م ب -إ÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة
الصسحراوية الدÁقراطية““ ،كمإ أاكد من جهته مدير
ا÷إمعة الصسحراوية بتيفإريتي خطإري حمودي.
وأاب -رز ق -نصس -ل ا÷م -ه -وري -ة ال -ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
ال-دÁق-راط-ي-ة ب-بشس-إر ﬁم-د ﬁم-د م-ول-ود خÓ-ل
م -راسس -م ت-وق-ي-ع اإلت-ف-إق-ي-ة ،ال-دع-م ال-ذي م-إف-ت-ئت
تقدمه ا÷زائر للشسعب الصسحراوي من أاجل تقرير
مصسÒه ومسسإهمة اŸؤوسسسسإت ا÷إمعية ا÷زائرية
‘ تكوين والتكفل بإلطإلبإت والطلبة الصسحراوي.Ú
وبإإلضسإفة إا ¤تكوين اŸدرسس Úالصسحراوي Úمن
طرف جإمعة بشسإر ،فقد تعهد الطرفإن بتكثيف
ال -ت -ب -إدل ع -ل -ى صس -ع -ي -د ال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي وال-وف-ود
ا÷إم- -ع- -ي- -ة ،وذلك ب- -ه -دف ت -ع -زي -ز ال -رواب -ط بÚ
ا÷إمعت Úوالشسعب ،Úوفقإ Ÿإ أاشسإر إاليه مسسؤوولو
ا÷إمعت.Ú

اتفاقية تعاون ب Úجامعتي بششار وتيفاريتي

Œسشيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد النمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوذج القتصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي ا÷ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي آافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق 2030

سسيتم Œسسيد ‰وذج النمو ا’قتصسادي ا÷ديد
الذي صسادقت عليه ا◊كومة ‘  ‘ 2016إاطار
سس -ي -اسس-ة ت-ن-وي-ع ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي وإاصسÓ-ح-ه
هيكليا على ثÓث مراحل ،تهدف إا– ¤قيق
م- -ع -دل ‰و بـ 6,5م -ن اŸئ -ة خ -ارج اÙروق -ات
خÓ-ل ال-عشس-ري-ة ال-ق-ادم-ة ،ب-حسسب م-ا ت-وضسحه
وث -ي -ق -ة م -وج -زة ل -ه -ذا الÈن-ام-ج ،نشس-رت عÈ
’لكÎو Êلوزارة اŸالية.
اŸوقع ا إ
هكذا ،فإن اŸرحلة األو ¤من النموذج ()2019-2016
سستتمحور حول بعث هذه السسيإسسة التنموية ا÷ديدة
وسس-ت-ت-م-ي-ز ب-ن-م-و ت-دري-ج-ي ل-ل-ق-ي-م اŸضس-إف-ة ıت-لف
القطإعإت بإŒإه اŸسستويإت اŸسستهدفة.
أامإ اŸرحلة الثإنية ( ،)2025-2020فسستكون مرحلة
ان-ت-ق-إل-ي-ة ،ه-دف-ه-إ ““ت-دارك““ الق-تصس-إد الوطني ،تليهإ
م -رح -ل-ة اسس-ت-ق-رار وت-واف-ق ( )2030-2026ي - -ك- -ون ‘
آاخ-ره-إ الق-تصس-إد ق-د اسس-ت-ن-ف-ذ ق-درات-ه السس-ت-دراكية
وتتمكن عندهإ ﬂتلف متغÒاته من اللتقإء عند
نقطة التوازن.
على صسعيد التحول الهيكلي لÓقتصسإد ،يرمي النموذج
ا÷دي- - -د إا– ¤ق - -ي - -ق م - -ع - -دل ‰و سس - -ن - -وي خ - -إرج

اÙروق -إت بـ 6,5م- -ن اŸئ- -ة م- -إ ب 2020 Úو2030
و«ارت -ف -إع ﬁسس-وسس““ ل-ل-ن-إ œال-داخ-ل-ي اÿإم ال-ف-ردي
ال -ذي ي -ن -ت-ظ-ر أان ي-تضس-إع-ف بـ 2,3م- -رة ،إا ¤ج -إنب
تضسإعف مسسإهمة القطإع الصسنإعي ‘ النإ œالداخلي
اÿإم ،لينتقل من  5,3من اŸئة حإليإ ا 10 ¤من
اŸئة .غ Òأان بلوغ هذا الهدف يقتضسي رفع القيمة
اŸضس -إف-ة ل-ل-ق-ط-إع الصس-ن-إع-ي بشس-ك-ل م-ع-ت ،Èب-حسسب
الوثيقة.
يتعلق األمر كذلك ،بعصسرنة القطإع الفÓحي قصسد
ب -ل -وغ األه -داف اŸرت -ب -ط-ة ب-إألم-ن ال-غ-ذائ-ي وت-ن-وي-ع
الصسإدرات.
ويسسعى النموذج ،من جهة أاخرى ،إا– ¤قيق هدف
التحول الطإقوي الذي سسيسسمح بتخفيضس معدل ‰و
السستهÓك الداخلي للطإقة إا ¤النصسف ،من خÓل
““ت-ق-ي-ي-م ال-ط-إق-ة ب-ق-ي-م-ت-ه-إ ال-ف-ع-ل-ي-ة واق-تصس-إر ع-م-لية
السستخراج من بإطن األرضس على مإ هو ضسروري
فع Óللتنمية دون غÒه““.
كمإ يهدف إا ¤تنويع الصسإدرات من أاجل دعم “ويل
‰و اقتصسإدي متسسإرع .من أاجل هذا ،يعول النموذج
ا÷دي -د ع -ل -ى إاح -داث دي-ن-إم-ي-ك-ي-ة ق-ط-إع-ي-ة ،م-رورا

بتطوير فروع جديدة –ل ﬁل اÙروقإت والبنإء
واألشسغإل العمومية.
وتشس Òالوثيقة ،إا ¤أان ““عمق هذا التحول الهيكلي
ل-ل-نشس-إط اŸن-ت-ج وال-وتÒة السس-ري-ع-ة ال-ت-ي ي-ن-ب-غي على
ال -ق -ط -إع الصس -ن -إع -ي ات -ب -إع-ه-إ ‘ ال-ن-م-و ،تشس-ك-ل أاول
الصسعوبإت التي سسيواجههإ القتصسإد الوطني خÓل
مسسإر تنويعه““.
وبخصسوصس السستثمإر ،ينتظر من أاجل –قيق التحول
الهيكلي ““ربط السستثمإر خإرج اÙروقإت بتطور
إانتإجية رأاسس اŸإل اŸسستثمر““ ‘ .هذا اإلطإر” ،
وضسع تصسور Ÿسستوى مع Úمن النمو يخصس اإلنتإجية
العإمة وÁكن معدل السستثمإر العإم نفسسه من خلق
معدلت ‰و اقتصسإدي أاعلى.
ع- -ل- -ى ه- -ذا السس- -إسس ،ي- -جب أان يسس- -ت- -ه -دف –سسÚ
اإلنتإجية العإمة ،السستثمإر اÿإصس والعإم على وجه
سسواء .من أاجل هذا ” بر›ة تعزيز ميزانيإتي ثإن
سس-ي-ط-ب-ق ب-إل-ت-دري-ج اب-تداء من  2025قصس-د ت-خفيضس
نفقإت التجهيز اŸسسجلة مبإشسرة ‘ ميزانية الدولة
وذلك شسريطة Œسسيد نظإم وطني جديد لÓسستثمإر،
بإللجوء إا ¤الشسراكة ب Úالقطإع Úالعإم واÿإصس.

وفيمإ يخصس قإبلية الدفع اÿإرجية ،يرمي النموذج
إا ¤ت -ق -ل -ي -ل ال -ف -إرق ب Úال-واردات والصس-إدرات خ-إرج
اÙروقإت من خÓل بعدين أاسسإسسي ،Úيتعلق األول
بتجسسيد سسيإسسة النجإعة الطإقوية وتطوير الطإقإت
اŸت- -ج- -ددة تسس- -م- -ح ب -ت -وف Òف -إئضس ه -إم م -ن إان -ت -إج
اÙروقإت قإبل للتصسدير .ويتعلق الثإ ،Êبتسسريع
وتÒة الصسإدرات خإرج اÙروقإت (فÓحة وصسنإعة
وخدمإت).
وينتظر أان تسسمح مواصسلة وتÒة ‰و صسإدرات السسلع
واÿدمإت خإرج اÙروقإت والواردات والسستهÓك
الطإقوي ،بتحسس Úوضسعية ميزان اŸدفوعإت ابتداء
من  ،2020إاذ يعتﬁ Èررو الوثيقة أانه ““من اŸسستحيل
–قيق ‰و اقتصسإدي قوي دون كبح تدفق الواردات
اŸسسجل خÓل العشسريإت األخÒة““.
ويتع Úعلى القتصسإد الوطني ،من أاجل التوصسل إا¤
ال-ن-ق-ل-ة اŸن-ت-ظ-رة ‘  ،2030م-واج-ه-ة أارب-ع-ة ع-راق-يل
أاسسإسسية مرتبطة بحجم التغÒات ‘ هيكلته اإلنتإجية
وتطور السستدانة الداخلية وقإبلية الدفع اÿإرجية
والتحول الطإقوي.
ومن أاجل Œسسيد هذه النظرة ا÷ديدة ،جإء النموذج

ب -ج -م -ل -ة م-ن ال-ت-وصس-ي-إت ،ت-ت-م-ح-ور ح-ول سست ن-ق-إط
اسسÎاتيجية ،تتعلق بتحفيز خلق اŸؤوسسسسإت بإ÷زائر
ومراجعة كل من القإنون األسسإسسي وتشسكيلة ÷نة
‡إسسة األعمإل ““دوينغ بيزنسس““ من خÓل تعزيزهإ
ببإحث ÚوخÈاء وكذلك “ويل السستثمإر من خÓل
تأإسسيسس ““نظإم فعلي““ لÓسستثمإر ‘ التجهيز العمومي
ومواصسلة إاصسÓح النظإم البنكي وتطوير سسوق رأاسس
اŸإل.
كمإ يتعلق األمرÃ ،راجعة السسيإسسة الصسنإعية بغية
تسس-ري-ع ‰و ال-ق-ط-إع الصس-ن-إع-ي وأايضس-إ إاع-إدة ت-ن-ظ-ي-م
تسس -ي Òال -ع -ق -إر الصس-ن-إع-ي وإادم-إج-ه ا÷ه-وي ،م-رورا
Ãراج-ع-ة م-ه-إم ال-وك-إل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسسإطة والضسبط
ال -ع -ق -إري وإاع -داد ب -رن -إم -ج ج -دي -د ل -ت-وزع اŸن-إط-ق
الصسنإعية.
‘ نفسس السسيإق ،يوصسي معدو الوثيقة بضسرورة ضسمإن
األمن الطإقوي وتنويع اŸوارد الطإقوية ،من خÓل
ب-رن-إم-ج ل-ل-ن-ج-إع-ة ال-ط-إق-وية يرافقه برنإمج صسنإعي
وتكنولوجي لتطوير الطإقإت اŸتجددة ،إا ¤جإنب
وضسع نظإم جديد للمعلومة اإلحصسإئية وإاضسفإء أاكÈ
قدر من النجإعة على الإدارة القتصسإدية.
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ألثÓثاء  ١١أفريل  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١٤رجب  ١٤٣٨هـ

دششن وعأين مششأريع ضشمن برنأمج رئيسس ا÷مهورية بأ÷لفة

سسÓل :إا‚از أاسسواق ا÷ملة للحد من اŸضساربÚ
التقليصس من اسشتعمأل اŸأزوت ‘ توليد الطأقة
لول عبد اŸألك سشÓل ،أامسس ،على ضشرورة تعزيز إا‚أز أاسشواق ا÷ملة للتخفيف من التضشخم الذي تعرفه
ششدد الوزير ا أ
لسشواق الوطنية لتفأدي تكرار سشينأريو
ا÷زائر وغلق البأب أامأم اŸضشأرب Úبضشمأن الوفرة ‘ اÿضشر والفواكه والتحكم ‘ ا أ
ارتفأع أاسشعأر البطأطأ واŸوز.

مبعوثة «الششعب» إا ¤ا÷لفة:
سشعاد بوعبوشش
ث سسÓل ،خÓل زيارته
‘ هذأ أإلطار ،ح ّ
أل -ت -ف -ق -دي -ة إأ ¤ولي -ة أ÷ل-ف-ة و–دي-دأ ل-دى
ت -وق -ف -ه ع -ن -د مشس-روع سس-وق أ÷م-ل-ة أ÷ه-وي
للفوأكه وأÿضسر بع Úوسسارة ،على ضسرورة
ألتفك ‘ Òكيفية تسسي Òهذه أŸنشسآات قبل
أن- -ت- -ه -اء أشس -غ -ال إأ‚ازه -ا ،م -ن خ Ó-ل ع -ق -د
أتفاقات مع أŸنتج Úلتوف Òألسسلع أŸطلوبة،
وك -ذأ ألشس -روع ‘ ت -ك -وي -ن أإلط -ارأت لضس-م-ان
ألتسسي Òأألمثل لهكذأ منشسآات حيوية وألتحكم
‘ ألسسوق.
لدى تدشس Úألسستثمار ألفÓحي أŸتمثل
‘ «مذبح عصسري للدوأجن» ،ألتابع Ûمع
خيضسر عبد ألقادر ،بع Úوسسارة ،أكد ألوزير
أألول ع -ل -ى أه-م-ي-ة أل-ت-ف-ك ‘ Òأل-ت-وج-ه ن-ح-و
أل-تصس-دي-ر ،وأل-ب-دأي-ة ب-الع-ت-ماد على ألوسسائل
ألوطنية ،لسسيما ‘ تسسم Úوتغذية ألدوأجن
وكذأ ‘ تربية أŸائيات ‘ أألحوأضس ،إأ¤
جانب ألÎكيز على تقد Ëمنتوج ذي نوعية
وأله -ت -م -ام Ãع -اي Òأ÷ودة وأل-ت-غ-ل-ي-ف ح-ت-ى
يكون مطلوبا ‘ أألسسوأق أÿارجية ومنافسسا
قويا.
‘ ن- -فسس ألسس- -ي- -اق ،حث أŸسس- -ت- -ث- -م- -ري- -ن
أÿوأصس على ضسرورة ألسستفادة من خريجي
أ÷امعات ومرأكز ألتكوين أŸهني وكذأ من
ﬂتلف ألتقنيات ألعصسرية لتسسي Òهذأ ألنوع
من أŸسستثمرأت ،خاصسة وأنهم شسباب Áثلون
نخبة مؤوهلة قادرة على موأكبة كل ما هو
ج -دي -د ،لسس -ي -م -ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
أ◊ديثة.
Óخوة
‘ أŸقابل ،وباŸزرعة ألفÓحية «ل إ
عيسسو» ببنهار وألتي أسستثمرت ‘ زرع 5٢٠

١٧٣٠٨

بششأأن سشجن معلمة اعتدت على تلميذ

الوزير األول :ل نتدخل ‘ أاحكام العدالة
ونرفضض تسسييسض القضسية
أكد ألوزير أألول عبد أŸالك سسÓل ،أنه ل يسسمح لنفسسه بالتدخل ‘ أحكام
ألعدألة وذلك على خلفية قضسية أŸعلمة أŸسسجونة حاليا ،بسسبب أعتدأئها على
تلميذ وفقء عينه ،دأعيا أإ ¤عدم تسسييسس ألقضسية وبسسط ألثقة ‘ جهاز ألعدألة.
وأضساف ألوزير أألول ،أنه ‘ حال تسسجيل أي تعسسف ،سسيتصسدى له.

بوعبوشش.سش

على هأمشس اسشتقبأل وفد أامريكي بحضشور بولششيك ،ولد عبأسس:

نسسبة مشساركة الناخب ‘ ÚاقÎاع الرابع ماي سستتجاوز ٪5٠

هكتار من أشسجار ألزيتون ،أطلع على عرضس
ح -ول أŸشس -روع أ÷دي-د ب-ال-ف-رن-ي-ن-ي Ãزرع-ة
مسساحتها  ١٠٣٠هكتار لÎبية  ٣آألف بقرة
حلوب ،ووحدة إأنتاج مسسحوق أ◊ليب ،أكد أن
أ◊ك -وم -ة ت -ع -ت -زم خ -فضس أسس -تÒأد مسس -ح-وق
أ◊ليب خÓل ألسسنت ÚأŸقبلت ،Úأي بحلول
 ،٢٠١9وهذأ بالعتماد على أŸشساريع ألثÓثة
أÛسس -دة ب -ك -ل م -ن عÚ
أل-دف-ل-ى ،قسس-ن-طينة وعÚ
وسس -ارة .ك -م -ا ق-ام أل-وزي-ر
أألول ب-اŸن-اسس-ب-ة ،ب-توزيع
عقود ألمتياز على بعضس
أŸسس-ت-ث-م-ري-ن أل-فÓ-حيÚ
بالولية.
وÃشس- - - - - - - - - - -روع إأ‚از
ﬁطة توليد ألكهرباء بطاقة إأنتاجية ،١٢6٢
أكد سسÓل على ضسرورة ألتخفيف من أسستعمال
أŸازوت أل -ذي م -ن أŸرج -ح أرت -ف -اع أسس-ع-اره
مسس -ت -ق -ب  .Ó-ف-ي-م-ا أوصس-ى بضس-رورة أله-ت-م-ام

ب- -تشس- -جﬁ Òي- -ط أÙط- -ة إلع- -ط -اء صس -ورة
جديدة وجميلة عن هكذأ منشسآات قاعدية.
وب -ب -ل -دي -ة أ÷ل -ف-ة ،ح-يث دشس-ن مسس-تشس-ف-ى
بسسعة  ٢٤٠سسرير ،شسدد على ضسرورة أسستكمال
أألشسغال ‘ ظرف  6أشسهر وتزيده باألطباء
أŸت-خصسصس Úوألشس-ب-ه أل-ط-ب-ي وأل-ي-د أل-ع-ام-ل-ة
ألÓزمة وهو ما أكده وزير ألصسحة وألسسكان
وإأصسÓ- -ح أŸسس- -تشس- -ف -ي -ات
عبد أŸالك بوضسياف.
أما بالقطب أ◊ضسري
أ÷ديد ،فشسدد سسÓل على
تغي Òألذهنيات ‘ عملية
أل-ب-ن-اء وت-قريب أŸلحقات
أل Ó- -زم - -ة م - -ن ألسس- -ك- -ان،
لسس- - - - -ي - - - -م - - - -ا أŸدأرسس،
وأ◊رصس على إأ‚از أŸرأكز ألÎفيهية Ãا
فيها أÓŸعب أ÷وأرية ،وتشسج ÒأŸسساحات
وفقا لطبيعة كل منطقة حتى تكون ألسسكنات
أŸبنية أقطابا حضسرية Ãعناها أ◊قيقي.

العدالة الجتماعية
ليسست عائقا أامام النجاعة
القتصسادية

...ويصشرح ‘ لقأئه مع السشلطأت اÙلية و‡ثلي اÛتمع اŸد:Ê

بث األكاذيب لزعزعة ثقة اŸواطن ل Áت للوطنية بصسلة
توسسيع إانشساء الوليات اŸنتدبة من ا÷نوب إا ¤الهضساب

لول عبد اŸألك سشÓل ،أامسس،
أاكد الوزير ا أ
‘ لقأئه مع السشلطأت اÙلية و‡ثلي اÛتمع
اŸد ‘ Êولي- - -ة ا÷ل - -ف - -ة ،أان ا÷زائ - -ر أاسشسشت
سش- -ي -أسش -ت -ه -أ ال -ت -ن -م -وي -ة ع -ل -ى م -ب -دإا ال -ع -دال -ة
الج-ت-م-أع-ي-ة وال-ت-ق-دم اŸنسش-ج-م لكأفة أاقأليم
ال- -بÓ- -دŒ ،سش- -ي- -دا Ÿب- -دإا اŸسش- -أواة ‘ اÿدم -أت
العمومية ،من أامن وصشحة وتعليم وسشكن ونقل
وغÒه - -أ ...وذلك م - -ه - -م - -أ ك - -أن مسش - -ت - -واه - -م
الجتمأعي ومكأن إاقأمتهم ‘ الÎاب الوطني.

سشعاد.ب
‘ ه- - -ذأ أإلط- - -ار ،ق - -ال سس Ó- -ل إأن بث أألك - -اذيب
وألشسائعات أŸغرضسة وﬁاولة زعزعة ثقة أŸوأطن
ت للوطنية
‘ بÓده ومسستقبلها ،فعل فاحشس ل ّ Á
بصسلة ،مشسÒأ إأ ¤أن مسستقبل أ÷زأئر زأهر بفضسل
أألحرأر من ألشسعب أ÷زأئري ،ألذين لن يفقدوأ أبدأ
أألمل ولن يقبلوأ إأل بالعيشس أحرأرأ ‘ جزأئر قوية
ومسستقرة ومزدهرة.
وأوضسح ألوزير أألول ،أن ألنتخاب حق ووأجب
ومن أرأد ألتفريط ‘ حقه فهو حر ولكن ليسس له حق
أن يفرضس خياره ويدعو أ÷زأئري Úليدخلوأ معه ‘
جحور ألشسك وأليأاسس ،موضسحا ألتشسريعيات أŸقبلة
خطوة هامة ‘ بناء مؤوسسسسات ألبÓد بعد ألتعديÓت
ألتي أدخلها ألدسستور ،كما أنها ﬁطة يختار فيها
ألشسعب بكل سسيادة ‡ثليه لتجسسيد إأرأدته أ÷ماعية.
وقال سسÓل إأن يوم  ٤ماي ألقادم ،هي فرصسة
إلرسسال رسسالة من ألشسعب أ÷زأئري إأ ¤كل أصسقاع
أل-ع-ا ⁄م-ف-اده-ا ،أل-ت-مسسك ب-ال-وح-دة وألسس-ي-ادة وأألمن
وألسس -ت -ق -رأر وبÈن -ام -ج رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة ل-ل-ن-هضس-ة
وباÿط ألوطني أألصسيل.
‘ ه -ذأ ألسس -ي -اق ،أشس -ار سس Ó-ل ،ألÈأم -ج أÿاصس-ة
أŸوج-ه-ة ل-ل-ج-ن-وب وأل-هضس-اب أل-ع-ل-ي-ا Œسس-ي-د ميدأÊ
لذلك أŸبدإأ وأدأة وطنية لتحقيق ألعدألة ،أقتناعا
منها بأان أإلمكانات ألهائلة لهذه أŸناطق ‘ ›ال
ألفÓحة وألصسناعة وأÿدمات  ⁄تسستغل بعد بالصسفة
أألمثل ،على ألرغم من كونها خزأنات حقيقية للÌوة
وم-ن-اصسب أل-ع-م-ل ،م-ؤوك-دأ ع-زم أل-دول-ة ع-ل-ى م-وأصس-لة
سس-ي-اسس-ت-ه-ا أل-ت-ن-م-وي-ة وت-ع-زي-زه-ا ‘ ألسس-ن-وأت أŸقبلة
ب -السس -ت -ف -ادة م -ن أل -ت -ج-رب-ة ألسس-اب-ق-ة وألÎك-ي-ز ع-ل-ى
ألحتياجات أألسساسسية للموأطن.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العدالة الجتمأعية ليسشت
عأئقأ أامأم النجأعة القتصشأدية
وأوضسح ،أن Œربة ألعديد من دول ألعا ⁄ترشسدنا
أن أل-ع-دأل-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة ل-يسست ع-ائ-ق-ا أم-ام ألنجاعة
ألقتصسادية ،بل هي وأحد من شسروطها أألسساسسية.
كما أن تنمية أألقاليم ﬁرك للتنافسسية ،لهذأ على
ألرغم من ألظرف ألقتصسادي ألصسعب ” ،أإلبقاء
على جهود ألدولة ‘ أÛال ألجتماعي وعلى برأمج
أل -ت -ن -م -ي -ة أÙل -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
ألقطاعات.
‘ أŸقابل ” ،ألÎكيز على
ت -رشس -ي -د أإلن -ف -اق ع -ل -ى أل-ف-ئ-ات
أŸيسسورة حفاظا على أŸكاسسب
ألج-ت-م-اع-ي-ة ،م-ع ت-وصسيل ألدعم
إأ ¤م -ن ي -ح -ت -اج -ه ف -ع Ó-وزي-ادة
ف -ع -ال-ي-ة أŸن-ظ-وم-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ك-اف-ل ألج-ت-م-اع-ي،
وألتأاقلم مع معطيات ألوأقع وألتحلي باليقظة ‘ ما
يخصس أوضساعنا ألقتصسادية وأŸالية.
وب- -ه- -دف ت- -ق -ريب أإلدأرة م -ن أŸوأط -ن ،Úكشس -ف
أل -وزي -ر أألول ع -ن ت -وسس -ي -ع ع -م -ل -ي -ة إأنشس -اء أل-ولي-ات
أŸنتدبة من أ÷نوب إأ ¤ألهضساب ألعليا ،من خÓل
أل- -ت- -قسس- -ي- -م أإلدأري أ÷دي- -د لضس- -م -ان ت -ك -ف -ل أم -ث -ل
ب - -انشس - -غ - -الت أŸوأط - -ن ،Úم- -ع م- -وأصس- -ل- -ة ت- -ك- -وي- -ن

أŸسس -ت -خ -دم Úورف -ع ك -ف -اءأت-ه-م ،خ-اصس-ة وأن أل-دول-ة
عازمة على ألسستمرأر ‘ عصسرنة أإلدأرة باعتماد
أنظمة ألتسسي ÒأإللكÎو Êورقمنة ألسسجÓت ألوطنية
ل-ل-ح-ال-ة أŸدن-ي-ة وألسس-ك-ن وألسس-وأب-ق أل-ع-دل-ية ورخصس
ألسس -ي -اق-ة وأل-ب-ط-اق-ات أل-رم-ادي-ة وغÒه-ا م-ن ق-وأع-د
ألبيانات.
على ألصسعيد ألقتصسادي ،قال سسÓل إأنه «ل Áكن
تصسور نهضسة وطنية دون أقتصساد منتج وبحث مسستمر
عن ألقيمة أŸضسافة ،حتى ‘ ثروأتنا ألطبيعية ألتي
بدأنا ‘ مسسار لتثمينها قبل ألتصسدير ،وهذأ خط
ألسس Òألذي يجب أن نلتزم به ‘
كل أŸيادين ع Èفروع متكاملة
تشس - -م - -ل أإلن - -ت - -اج وأل- -ت- -ح- -وي- -ل
وألتسسويق وألتصسدير».
‘ هذأ أإلطار ،أعرب ألوزير
أألول ع- -ن ع -دم ق -ب -ول -ه أرت -ف -اع
أسسعار بعضس أŸنتجات ألفÓحية
بصسفة غ Òمعقولة ‘ بعضس شسهور ألسسنة ،ثم أنهيارها
‘ فÎأت أخرى وتعرضس أıزون للتلف ،وألسستمرأر
‘ أسس -تÒأد أل -ل-ح-وم وبÓ-دن-ا “ت-لك فصس-ائ-ل م-وأشس-ي
وق -درأت ت -ؤوه -ل -ه -ا لخÎأق ألسس -وق أل -ع-اŸي ،م-ؤوك-دأ
Óنتاج
أل-ت-زأم أ◊ك-وم-ة ب-ج-ع-ل أ÷ل-ف-ة ق-ط-ب-ا وط-نيا ل إ
أ◊ي -وأ ،Êف -ي -م-ا ه-ن-اك ج-ه-ود ح-ث-ي-ث-ة Ùارب-ة ه-ذه
أل- -ظ- -وأه- -ر وك- -ب- -ح ج- -م -اح أŸضس -ارب -ة ع -ل -ى حسس -اب
أ÷زأئري Úوأإلنتاج ألوطني.

الوحدة ،األمن والسسيادة
رسسائل ا÷زائريÚ
يوم  ٠٤ماي

توقع الأم Úالعأم ◊زب
ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ج-مأل ولد
ع -ب -أسس ،اأن ت -ت -ج -أوز نسش-ب-ة
اŸشش- -أرك- -ة ‘ الن- -ت- -خ- -أب- -أت
ال- -تشش- -ري -ع -ي -ة ل -ل -راب -ع م -أي
ال -داخ -ل  ،٪50مسش- -ت- -ن- -دا ‘
ذلك اإ ¤ال-ت-ف-أع-ل وال-ت-جند
ال- - - -ذي Ÿسش- - - -ه م- - - -ن خÓ- - - -ل
اح -ت -ك -أك-ه م-ع اŸن-أضش-ل‘ ،Ú
اإط -أر ا◊م -ل-ة الن-ت-خ-أب-ي-ة،
م- -ب- -دي- -أ اأم- -ل- -ه ‘ اأن ي- -ف- -تك
ا◊زب ال -ع -ت -ي -د الأغ -ل -ب-ي-ة
السشأحقة ‘ الŸÈأن ،حفأظأ
ع-ل-ى السش-ت-ق-رار الذي تنعم
ب - - -ه ا÷زائ- - -ر ،وخ- - -لصس اإ¤
ال -ق -ول ن -ح -ن ع-ل-ى ث-ق-ة م-ن
اأنفسشنأ.

فريال بوششوية
فند جمال ولد عباسس ‘ ،تصسريح أد¤
ب- -ه ع- -ل -ى ه -امشس أسس -ت -ق -ب -ال -ه وف -دأ ع -ن
أل-ك-ون-غ-رسس ألأم-ري-ك-ي ب-رئ-اسسة توم هيل،
تفنيدأ قاطعا أسستعمال ألوزرأء عموما،
ووزير ألعÓقات مع ألŸÈان على وجه
أل -ت-ح-دي-د ،وسس-ائ-ل أل-دول-ة خÓ-ل أ◊م-ل-ة
ألن-ت-خ-اب-ي-ة .لف-ت-ا أإ ¤أن ع-دد م-ن-اضس-لي
«ألأفÓن» يناهز  56٠ألف وأشسÎأكاتهم
كافية لتمويل  ١٠حمÓت
أن- - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة ،دأع - -ي - -ا
لÓفتخار بÎشسيح أمر أة
على ر أسس قوأئم أ◊زب
وأإ ¤أن ع- - -دد أل- - -نسس- - -اء
أÎŸشسحات ‘ صسفوف
أ◊زب ألعتيد ل يقل عن
 ١٨٣أمر أة.
وردأ على أسسئلة ألصسحافي ،Úأكد ولد
عباسس أن «أ◊زب بخ ،Òوألدولة بخ،Ò
ورئيسس أ÷مهورية بخ.»Ò
من جهة أخرى ،و‘ جوأبه على سسوؤأل
أح -د أعضس -اء أل -وف -د ،أل -ذي ت-ن-ق-ل Ãع-ي-ة
سس- -فÒة أل- -ولي -ات أŸت -ح -دة ألأم -ري -ك -ي -ة
ب - -ا÷زأئ - -ر ج - -وأن ب - -ولشس- -يك أإ ¤م- -ق- -ر
«ألأف Ó-ن» ،أمسس ،ي -ت -ع -ل -ق ب -الن -ت-خ-اب-ات
أل- -تشس- -ري -ع -ي -ة ألأو ‘ ¤ك -ن -ف أل -دسس -ت -ور
أ÷ديد أŸصسادق عليه ‘ ألعام ،٢٠١6
ح -رصس ول -د ع -ب-اسس ع-ل-ى
أل -ت -ذك Òب -اŸرأح-ل أل-ت-ي
ق-ط-ع-ه-ا أل-ت-عديل ،متوقفا
ع- -ن- -د أ÷ول- -ة ألأو ¤م -ن
أŸشس -اورأت أل -ت-ي “ي-زت
أسس - -اسس - -ا ب - -اإشس - -رأك ك - -ل
ألأح- - -زأب ألسس - -ي - -اسس - -ي - -ة
و‡ث-ل-ي أÛت-م-ع أŸدÊ
وكذأ ألشسخصسيات ألوطنية.
‘ ألسسياق ،أكد أن رئيسس أ÷مهورية
ق -رر ج -ول -ة ث -ان -ي -ة م-ن أŸشس-اورأت ،ب-ع-د
أط Ó-ع -ه ع -ل-ى ن-ت-ائ-ج أ÷ول-ة ألأو ،¤و‘
أع-ق-اب-ه-ا وب-ع-د أج-ت-م-اع مصس-غ-ر ل-ل-رئ-يسس
بوتفليقة مع كبار أŸسسوؤول ‘ Úألدولة،
“خضست أŸسسودة ألنهائية ألتي تضسمنت
 ١١٢تعديل ،منها  ٣٨مادة جديدة و٧٤
أدخلت عليها تعديÓت ،مفيدأ أن ألأمر
ي -ت -ع -ل -ق بـ «دسس -ت -ور ج -دي -د أإذأ م -ا ق -ورن
بدسسات Òألغرب ،تضسمن تقدما كبÒأ ‘
›ال أ◊ريات ألفردية وأ÷ماعية ،وكذأ
ح -ري -ة أل -ت -ع -ب ،Òوح -ري -ة أŸع-ت-ق-د ،ودور
ألشس- - -ب- - -اب وأŸر أة ،وك- - -ل ألضس- - -م- - -ان- - -ات
للمعارضسة ،أإذ أننا ألبلد ألوحيد ‘ ألوطن
أل-ع-رب-ي ،أل-ذي يسس-م-ح ل-ل-م-عارضسة بتنظيم
ي- - -وم ب- - -رŸا Êب- - -ج- - -دول أع- - -م- - -ال م- - -ن
أقÎأحها» .وباŸناسسبة ،توقف كذلك عند
ألشس -ق أŸت -ع -ل -ق ب -ح -ق-وق ألإنسس-ان ،أل-ذي
أصس -ر ع -ل -ي-ه رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة شس-خصس-ي-ا

خÓ- -ل ت- -ع -دي -ل أل -دسس -ت -ور ،لف -ت -ا أإ ¤أن
أÛلسس ألوطني ◊قوق ألإنسسان ت Îأسسه
قاضسية.
أإ ¤ذلك– ،دث عن توسسيع حق أإخطار
أÛلسس أل - -دسس - -ت - -وري أإ ¤ك - -ل أل- -ن- -وأب
وألأح -زأب ،ب -ع -دم -ا ك -ان م -ق -تصس -رأ ع-ل-ى
رئ- - -يسس أ÷م- - -ه - -وري - -ة ،وأل - -وزي - -ر ألأول،
ورئيسسي ألŸÈان.
وردأ ع- -ل- -ى سس -وؤأل ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ن -ت -ائ -ج
أŸنتظرة من ألقÎأع ،فضسل ولد عباسس
أن يتطرق أإ ¤ما يطمح له أ◊زب ألعتيد
صساحب ألأغلبية ‘ ألفÎة
ألتشسريعية ألسسابعة ،وقال
‘ هذأ ألشساأن «نريد أن
ي-ف-تك ح-زب-ن-ا وه-و ألأقدم
‘ ألسساحة ألسسياسسية ،بعد
مرور  6٤سسنة كاملة عن
أإنشس - - -ائ - - -ه ،أل - - -ذي ح - - -رر
أ÷زأئ- - - -ر ،وسس- - - -اه - - -م ‘
ب -ن -ائ-ه-ا ،ألأغ-ل-ب-ي-ة ألسس-اح-ق-ة ‘ ألŸÈان
أ÷ديد».
و أفاد ‘ ألسسياق ،أن «أ◊زب سسيسسعى
جاهدأ للحصسول على ألأغلبية ،للحفاظ
ع -ل -ى ألسس-ت-ق-رأر ،أل-ذي ي-ع-ت« ÈألأفÓ-ن»
أقدم تشسكيلة وألأهم ‘ ألتاريخ أŸعاصسر
ل -ل -ج -زأئ-ر ضس-ام-ن-ا ل-ه ،م-ا ي-فسس-ر شس-ع-ارن-ا
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ية « أمن وأزدهار»،
مذكرأ باأن «أ÷زأئر هزمت ألإرهاب ،و أن
أمريكا أول دولة تقّر باأن للجزأئر دور
ﬁوري ‘ م- - -ك- - -اف - -ح - -ة
ألإرهاب».
أم- - -ا ألسس - -وؤأل أل - -ث - -اÊ
أل-ذي ط-رح-ت-ه عضس-و ع-ن
أل -وف -د ،ي -خصس مشس -ارك -ة
أل-ن-اخ-ب ‘ Úألن-ت-خ-ابات
وم -ا ق-امت ب-ه أل-تشس-ك-ي-ل-ة
ل- - -ت- - -وسس- - -ي- - -ع وع- - -ائ - -ه - -ا
ألنتخابي ،أعتÈه ولد عباسس مهما جدأ،
على أعتبار أن مشساركة ألناخب Úمهمة
ج -دأ ،لرت -ب -اط -ه -ا أŸب -اشس -ر Ãصس -دأق-ي-ة
ألقÎأع ،ألتي تتطلب مشساركة  ٪5٠على
ألأقل ،منّبها أإ ¤أن «عدد ألأحزأب ألتي
ت -خ -وضس أŸعÎك ألن-ت-خ-اب-ي 5٣ ،حزبا،
أإ ¤جانب قرأبة ألف قائمة حرة ،أإذأ ما
جندوأ مناضسليهم ،فاإن ألنسسبة سستتجاوز
 ،٪5٠أإ ¤ج- -انب أح- -تسس- -اب أŸن- -ظ- -م -ات
ألطÓبية ألتي توؤطر ما ل يقل عن مليون
و 6٠٠ألف طالب ،سستنظم قوأفل للدعوة
أإ ¤أدأء ألفعل ألنتخابي ،وبالتا‹ نحن
متفائلون».
خÓل أللقاء ،حرصس ولد عباسس على
ألتذك Òبتجذر ألعÓقات ب Úألبلدين ،كما
أك - - -د أن م- - -وأق- - -ف أ÷زأئ- - -ر وأضس- - -ح- - -ة
ب-خصس-وصس أل-قضس-اي-ا ألإق-ل-ي-م-ي-ة وأل-دول-ية
أŸط- -روح- -ة› ،ددأ أل- -ت -اأك -ي -د أن م -ب -د أ
أ÷زأئر ثابت ،قائم على عدم ألتدخل ‘
ألشسوؤون ألدأخلية للدول.

«األفÓن» يطمح لفتكاك
األغلبية السساحقة
‘ الŸÈان

دسستور ا÷زائر لـ2٠16
مرجعي ويرفعها إا¤
مصساف الدول الغربية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ يومها الثالث ...انطÓقة هادئة للحملة ا’نتخابية
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حكيم بوغرارة

انطÓقة هادئة ششهدتها ا◊ملة ا’نتخابية ‘ يومها
’يام اŸقبلة.
الثالث ،ينتظر أان تعرف وتÒة أاسشرع ‘ ا أ
Óحزاب اŸتسشابقة على
كلما تقلصشت اŸدة اÙددة ل أ
’سشاسشي الذي
قصشر زيغوت يوسشف ،غ Òأان التحدي ا أ
يتع Úعليهم رفعه ،يتمثل ‘ كيفية إاقناع اŸواطنÚ
أاو’ با’نتخاب وثانيا بالÈنامج ا◊زبي.

حياة .ك

واÓŸحظ ‘ هذه ا◊ملة ،تخصشيصص حصشة ““برامج““ ،التي
تبثها القناة الثالثة للتلفزيون ا÷زائري ،حيث تدار بطريقة
مغايرة “اما عن ا◊مÓت حول التششريعيات السشابقة ،حيث
كان اÎŸششحون يسشتغلون الوقت اıصشصص لتقد Ëبرامج،
““الواحد تلو اآ’خر““ ،يعرضشون من خÓلها مقÎحات وحلو’
’نشش -غ -ا’ت اŸواط -ن ÚاŸط -روح -ة ،خ -اصش -ة ت-لك ال-ت-ي –ت-ل
اأ’ولوية لديهم ،منها ما يتعلق بالتنمية اÙلية.
هذه اŸرة غ Òالتلفزيون ا÷زائري من الديكور ومن طريقة
إادارة ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي –تضش-ن-ه-ا ال-بÓطوهات ،حيث
عمد معدو ا◊صشة إا ¤جمع  4مرششح Úأ’حزاب من ﬂتلف
التيارات وطنية ،إاسشÓمية ،ودÁقراطية ‘ ،وقت واحد ،حول
ط -اول -ة واح -دة ،وق -د وزعت ع -ل -ي-ه-م م-دة ال-ت-دخ-ل م-ن-اصش-ف-ة،

باسشتخدام جهاز قياسص يحدد مدة تدخل كل مÎششح.
كما عمدت القنوات اإ’ذاعية الوطنية إا ¤تخصشيصص حصشصص
للمÎششح ،Úلتقد Ëبرامج أاحزابهم ‘ هذه ا◊ملة ا’نتخابية،
م -ن -ه -ا حصش -ة ““إاق -ن-ع-ن-ي ‘  5دق -ائ -ق““ ،ح -يث ي-ق-وم اÎŸشش-ح
ب -اسش -ت -غ Ó-ل ه -ذه اŸدة ال -زم -ن -ي -ة ل -ع -رضص م -قÎح -ات -ه ع -ل -ى
اŸواطن ،Úوﬁاولة اسشتمالة الناخب Úللتصشويت على القائمة
التي ترششح فيها.
و ق -د ج -ن -د ت و س ش -ا ئ -ل ا ’إ ع  Ó-م ا  Ÿك -ت -و ب -ة ك -ذ ل ك  ،ل ض ش -م -ا ن
ا ل ت غ ط ي ة ا ’إ ع  Óم ي ة  ıت ل ف ن ش ش ا ط ا ت ا ’أ ح ز ا ب ا  Ÿت ع ل ق ة
ب ا ◊ م ل ة ا ’ ن ت خ ا ب ي ة ل ت ش ش ر ي ع ي ا ت  4م ا ي ا  Ÿق ب ل ة  ،ع ل ى اأ ن
ت ك و ن ع ل ى اأ س ش ا س ص ا  Ÿس ش ا و ا ة ‘ ه ذ ا ا ◊ ق ا ’إ ع  Óم ي ب Ú
كل اÎŸششح.Ú

أاويحيى من سشوق أاهراسس:

ندخل التششريعيات بÈنامج يحافظ على األمن والسشلم اإلجتماعيÚ
’م Úالعام للتجمع الوطني
دعا ا أ
الدÁقراطي أاحمد أاويحيى ،نششطاء
ا◊زب ،على رأاسشهم القائمة التي
دخلت غمار التششريعيات بو’ية سشوق
أاهراسس ،إا ¤التحلي بروح اŸسشؤوولية ‘
تنظيم وتنششيط هذا العرسس السشياسشي
الذي يأاتي ‘ مرحلة حسشاسشة “ر بها
ا÷زائر ،تتطلب منا اŸزيد من التضشافر
ووضشع مصشلحة البÓد فوق أاي اعتبار.

سسوق أاهراسس :صسحراوي .ح

اأ’م Úال - -ع - -ام ‘ ل - -ق - -اء شش - -ع - -ب - -ي ب- -ق- -اع- -ة
اÙاضشرات ميلود طاهري بسشوق أاهراسص،
وج - -ه رسش - -ال- -ة إا ¤اŸواط- -ن Úم- -ف- -اده- -ا ،أان
تششريعيات هذا العام هي دعم لÓسشتمرارية
التي جاء بها رئيسص ا÷مهورية ،قائ““ :Óنحن
دع-م-ن-ا ال-رئ-يسص ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة منذ
 ،1999وأان ا÷زائر اليوم ‘ ظل هذا الوضشع
ا÷د حسش -اسص ت-ت-ط-لب م-ن ا÷م-ي-ع ال-ت-ك-ات-ف
وا’–اد ‘ إاطار ا◊فاظ على ثوابت الدولة،
مسش -ت -د’ Ãخ-ت-ل-ف اأ’ح-داث ال-ت-ي م-رت ب-ه-ا
اŸنطقة العربية ،خاصشة دول ا÷وار تونسص

وليبيا ،داعيا ا÷ميع إا ¤اسشتلهام الع Èمن
هذه اأ’وضشاع التي فع Óحتمت علينا أان نبقى
صشامدين ‘ وجه التحديات الدولية الراهنة““.
ك -م -ا أاك -د أان ا◊زب دخ -ل غ-م-ار تشش-ري-ع-ي-ات
 2017بÈنامج يدعم ا’سشتمرارية ،من خÓل
أارب -ع -ة ﬁاور أاسش -اسش -ي -ة ،ي -أات -ي ع -ل-ى رأاسش-ه-ا
ا◊فاظ على سشÓمة ووحدة البÓد .اÙور

ال -ث-ا ،Êه-و اÿروج م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة ا’ق-تصش-ادي-ة
للمحروقات ،خاصشة بعد تراجع عائداتها على
مسش -ت -وى اأ’سش -واق ال -دول -ي -ة .اÙور ال-ث-الث،
ال -ع -م-ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر الÈن-ام-ج اإ’داري ال-ذي
يخصص تسشي Òأاهم اŸرافق ا’جتماعية والتي
بدورها سشوف تعود بالفائدة و–سش Úاإ’طار
اŸع- -يشش- -ي ل- -ل- -م- -واط- -ن .إام- -ا اÙور اأ’خÒ
فيخصص العمل من أاجل ا◊فاظ على سشياسشة
ال -ت -ك -ف -ل ا’ج -ت-م-اع-ي ال-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا ال-دول-ة
ıتلف الفئات ا’جتماعية.
اأ’م Úالعام ذكر أايضشا اŸديونية التي تعتÈ
اسشتعمارا جديدا ،قال نسشعى إا ¤دعم هذه
القدرات الوطنية حتى ’ نذهب إا ¤اŸديونية
–ت أايّ ذري- -ع- -ة ك- -انت ،نسش -ع -ى إا ¤ت -دع -ي -م
اسشتقÓلنا الوطني باسشتقÓلنا ا’قتصشادي.
ك -م -ا أاك -د ‘ ه -ذا ال-ل-ق-اء ،أان ال-ت-ع-ددي-ة ال-ت-ي
أاف - -رزت أازي- -د م- -ن  22ق -ائ-م-ة دخ-لت غ-م-ار
التششريعيات على مسشتوى و’ية سشوق اهراسص،
هي مكسشب نثّمنه ونعتز به ‘ إاطار اإ’رتقاء
ب- -ال- -ع- -م -ل السش -ي -اسش -ي ،وت -وف Òا÷و اÓŸئ -م
Ÿم -ارسش -ة ﬂت -ل -ف اأ’نشش-ط-ة السش-ي-اسش-ي-ة م-ع
احÎام ا◊ريات الوطنية.

اخ-ت-ل-ف اÎŸشش-ح-ون لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تششريعية ‘
أان -واع اÿط -اب -ات اŸوج-ه-ة ل-ل-م-واط-ن Úوت-ق-اط-ع
ا÷ميع ‘ نقطة واحدة وهي ضشرورة اŸششاركة
ال-ق-وي-ة واŸوسش-ع-ة لÓ-ن-ت-خ-ابات التششريعية التي
Œرى يوم  04ماي اŸقبل.
إان ه -ذه ال -ن -ق -ط -ة م-ه-م-ة ج-دا ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ع-دي-د
ا’ع-ت-ب-ارات ،ف-السش-اح-ة السش-ي-اسش-ي-ة ،خ-اصش-ة من
’ح- -زاب ،ت- -ب- -حث ع- -ن اسشÎج- -اع ث- -ق -ة
ج- -ه- -ة ا أ
اŸواط -ن وف -ت -ح صش -ف -ح-ة ج-دي-دة ب-ع-د ك-ل ال-ذي
ح -دث ‘ ال -تشش -ك -ي Ó-ت السش -ي -اسش -ي-ة م-ن ح-رك-ات
تصش -ح -ي -ح -ي -ة وعصش -ي-ان داخ-ل-ي أاث-ر ك-ثÒا ع-ل-ى
’وسش -اط الشش -ع -ب -ي -ة
’ح -زاب ‘ ا أ
سش- -م- -ع- -ة ت -لك ا أ
وف -ق -دت ال -ك -ث Òم -ن ج -م -اهÒه -ا ال -ت -ي ط -ل-قت
ا’ن-ت-خ-اب-ات وصش-ن-عت م-ا يسش-م-ى ظاهرة العزوف
ا’نتخابي.
ما يزيد ‘ أاهمية ضشمان نسشبة مششاركة قوية،
ب- -غضس ال- -ن- -ظ- -ر ع- -ن م- -ن سشÒب- -ح ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
’غلبية اŸطلقة أاو البسشيطة ،تنظيمها قبل 06
با أ
أاشش -ه -ر م -ن ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ال-ت-ي تسش-ت-ق-طب
اه -ت -م -ام -ا أاك ،Èب -ال -ن-ظ-ر ’رت-ب-اط-ه-ا اŸب-اشش-ر م-ع
اŸواطن.
م- -ن اŸؤوشش- -رات ال- -ت- -ي ت- -وح- -ي ب- -ارت- -ف- -اع نسش- -ب -ة
’حزاب وهو ما سشيجعل
اŸششاركة ،حضشور جل ا أ
فئة الذين عزفوا عن التصشويت ‘ ا’سشتحقاقات
اŸاضشية تنقصس بحدة.
وح -ت -ى اŸط -ل -ع ع-ل-ى ق-وائ-م اÎŸشش-ح ،Úال-ع-دي-د
منهم ششباب وإاطارات جامعية تبحث عن تفجÒ
مواهبها ‘ الدفاع عن مطالب اŸواطن Úوتششكيل
قوة اقÎاح تكون قيمة مضشافة للعمل السشياسشي.
’عÓ-م-ي ال-ذي م-ن-ح ا◊دث
ي -ب -ق -ى ا’ه -ت -م -ام ا إ
مكانة مهمة أامرا فريدا من نوعه ‘ سشياق –مل
’عÓ- -م Ÿسش -ؤوول -ي -ات -ه Œاه اÛت -م -ع م -ن خ Ó-ل
ا إ
’ح-زاب وشش-ع-ارات-ه-ا
’ف-ك-ار ا أ
ال -ق -ي -ام ب -الÎوي-ج أ
’راء
وف- -ت- -ح اÛال ل- -ل- -ج- -م -ي -ع م -ن أاج -ل إاب -داء ا آ
وتقد ËاŸقÎحات والبدائل.

غول يراهن من البويرة على الهضشاب وا÷نوب

تنويع القتصشاد للخروج من التبعية للمحروقات
أاكد رئيسس حزب Œمع أامل ا÷زائر
عمار غول ،أان منطقة الهضشاب العليا
وا÷نوب تعد البديل لبناء اقتصشاد
وطني خارج اÙروقات ،باعتبار أان
اŸناطق السشاحلية للبÓد تعرف ضشغطا
واكتظاظا.

البويرة :ع .نايت رمضسان

أاب- -رز غ- -ول ‘ Œم- -ع شش -ع -ب -ي نشش -ط -ه بسش -ور
ال -غ -ز’ن ب -و’ي -ة ال -ب -وي -رة ،أاه -م -ي-ة الÈن-ام-ج
ا’ن- -ت -خ -اب -ي ◊زب -ه ال -ذي ي -دخ -ل ب -ه غ -م -ار
تششريعيات ماي  ،2017حيث اعتÈه اıرج
من اأ’زمة التي “ر بها ا÷زائر ‘ السشياسشة
اŸنتهجة ما بعد البÎول والتي تعتمد على
تطوير ا’قتصشاد الوطني خارج اÙروقات.
بلغة اأ’رقام قال رئيسص ““تاج““ ،إاننا ‚د بو’ية
البويرة  %35من الششباب يعملون ‘ اإ’دارة،
بينما  ‘ %15الفÓحة و ‘ %8الصشناعة ،لذا
وجب إاعادة النظر ‘ هذه اŸعطيات لتششجيع
الششباب على خلق الÌوات وإانششاء مؤوسشسشات
مصشغرة من ششأانها تطوير ا’قتصشاد الوطني.
ف -ي -م-ا ي-خصص الÈن-ام-ج ا’ق-تصش-ادي ’ ي-وج-د

دعوات العزوف ’ تخدم الوطن واŸواطن

ششهاب““ :تعميق إاصشÓحات الصشحة والتعليم ‘ صشلب اهتمامات األرندي““

قال متصشدر قائمة حزب التجمع
الوطني الدÁقراطي با÷زائر
العاصشمة صشديق ششهاب،أامسس ،إان
قطاعي الÎبية والصشحة يحظيان
بأاولوية ا’هتمام ‘ برنامج ا◊زب.
مضشيفا ،أان مششاكل القطاع Úخلقت
جوا متششائما .مؤوكدا ‘ سشياق آاخر ،أان
دعاة العزوف تششوه العمل السشياسشي
وتخلق جوا أاسشوَد ’ يخدم مصشلحة
اŸواطن.

جÓل بوطي

ششهاب أاكد أان اإ’صشÓحات التي ينادي بها
““اأ’رن- - -دي““ ‘ ال- - -ق- - -ط- - -اع Úا’ق- - -تصش- - -ادي
وا’جتماعي تÎجم العمق الششعبي للحزب،
الذي يسشعى إا ¤خلق جو عام ،خال من تششاؤوم
ي-خ-ي-م ع-ل-ى اŸشش-ه-د السش-ي-اسش-ي ،ب-ف-عل تراكم
مشش -اك -ل م -ت -ع -ددة تصش-دره-ا ق-ط-اع-ا الصش-ح-ة
والتعليم.
‘ ه- -ذا السش- -ي- -اق ،دع- -ا شش- -ه- -اب ‘ تصش -ري -ح
للصشحافة ،على هامشص لقائه مواطني بلديتي

روي- -ب- -ة وع Úط- -اي -ة ،أامسص ‘ ،ال -ي -وم ال -ث -اÊ
للحملة ا’نتخابية ،إا ¤التصشويت بقوة وعدم
ا’نسش -ي -اق وراء دع -وات ال -ع-زوف ،ال-ت-ي ي-ري-د
أاصش-ح-اب-ه-ا تسش-وي-د وتشش-وي-ه ال-ع-م-ل السشياسشي،
ب -ح -ج -ج واه -ي -ة ’ ت -خ-دم مصش-ل-ح-ة اŸواط-ن
والوطن.
وقال الناطق الرسشمي باسشم ““اأ’رندي““ ،إان
ال -غ -رضص م -ن دع -وات ال-ع-زوف ه-و ال-تشش-ويشص
ع -ل -ى مسش -ار ال -دÁق -راط -ي -ة ال -ت -ي ح -ق-ق-ت-ه-ا
ا÷زائر ،بفضشل جهود جبارة ،قائ““ :Óإانهم
يسش-ت-خ-دم-ون أاسش-ال-يب شش-ي-ط-ان-ي-ة وأاغلبهم من
م- - -يسش- - -وري ا◊ال ،و’ ي- - -ري - -دون ال - -ت - -غ - -يÒ
الدÁقراطي ،أ’نهم يسشتفيدون من الفوضشى
وتدهور الوضشع““.
و‘ رده على سشؤوال ““الششعب““ حول خصشوصشية
برامج ا◊زب لسشكان العاصشمة ،قال صشديق
““أاو ¤أاول -وي -ات -ن -ا ه -و دع -م ال-ق-درة الشش-رائ-ي-ة
و–سش Úمعيششة اŸواطن““ ،هذا اأ’خ Òالذي
ي -ح-ت-اج إا ¤ب-رام-ج سش-ك-ن ‘ م-ت-ن-اول-ه ،سش-ي-م-ا
ب -ال-ع-اصش-م-ة ال-ت-ي ت-ع-رف ارت-ف-اع-ا ف-احشش-ا ‘

أاسشعار اإ’يجار.
دع- -وات ““اأ’رن- -دي““ ل -ت -ع -م -ي -ق اإ’صش Ó-ح -ات ‘
قطاعي الصشحة والتعليم تهدف ،بحسشب الناطق
الرسشمي للحزب ،للتكفل اأ’مثل باŸعلم وصشيانة
كرامته Ÿسشاعدته ‘ تقد Ëاأ’فضشل.
أام -ا ب -خصش -وصص الصش -ح -ة ،ف -دع -ا إا ¤ضش-رورة
م -ع -ا÷ة مشش -اك -ل م -وظ-ف-ي ال-ق-ط-اع ،رغ-م أان
ا◊كومة ا◊الية قامت بواجبها ،لكن القطاع
يحتاج إا ¤مزيد من اإ’صشÓحات.
‘ سشؤوال حول اسشتقالة بعضص مناضشلي ا◊زب
بدائرة ا◊راشص بالعاصشمة ،قال ششهاب““ :نحن
من  ⁄يقبل إاسشم اŸعني ‘ القائمة ما جعله
يسشتقيل ،واصشفا اأ’مر بالطبيعي والدÁقراطي““،
مضشيفا أانه ليسص بالضشرورة ترششيح كل اŸناضشلÚ
‘ ا◊زب ،فاŸواطن هو الذي يصشوت ويختار
من Áثله ‘ الŸÈان.
«اأ’رندي““ و‘ اليوم الثا Êللحملة ا’نتخابية
يواصشل التعريف بÈنامج ا◊زب ،خاصشة على
مسشتوى و’ية ا÷زائر ،حيث قال ششهاب إان
دع -وة اŸواط -ن Úإا ¤ال -تصش -ويت ب -ك -ث -اف -ة ‘

17308

تقاطـ ـ ـ ـ ـ ـع ‘ الدع ـ ـ ـ ـ ـ ـوة
للمششارك ـ ـ ـة القويـ ـ ـة

األح ـ ـ ـ ـ ـ ـزاب أام ـ ـ ـ ـ ـ ـام – ـ ـ ـ ـ ـ ـدي إاقن ـ ـ ـ ـ ـ ـاع اŸواطن ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

ما ’ يقل عن  12591مÎششح دخلوا هذا السشباق للفوز بـ462
م-ق-ع-د ‘ ال-غ-رف-ة السش-ف-ل-ى ل-لŸÈان ،ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-م ال-ت-حلي بـ
““الكرزمة““ التي تليق Ãمثل الششعب ،واÿطاب الذي يصشل إا¤
العقول ،ما يجعلهم على موعد ﬁدد ‘ الزمان واŸكان،
إ’قناع الهيئة الناخبة بالÈامج واسشتقطاب أاصشواتها.
وعلى قادة اأ’حزاب أان يعملوا جاهدين لتحريك ما يسشمى
““الكتلة الصشامتة““ ،اŸسشتقيلة عن العمل السشياسشي من خÓل
ششرح الÈامج واقÎاح ا◊لول وتقد Ëالوعود القابلة للتجسشيد
ل -ل -ن -اخ -ب Úوت -ف -ادي ال -ك Ó-م اŸعسش -ول والÔجسش -ي -ة ،وا’دع-اء
ب -ام -ت Ó-ك ““ال-عصش-ا السش-ح-ري-ة““ ◊ل اŸشش-اك-ل اŸط-روح-ة ،أ’ن
اŸواطن Úقد ملّوا مثل هذه اÿطابات التي ““تنّفر““ وتفقد
العملية ا’نتخابية مصشداقيتها.
أامام اÎŸششح 21 Úيوما فقط ،لتقد ËالÈامج واŸقÎحات.
وقد وضشعت ‘ متناولهم ﬂتلف وسشائل اإ’عÓم وا’تصشال
م-رئ-ي-ة ،مسش-م-وع-ة وم-ك-ت-وب-ة ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤تخصشيصص قاعات
لتنظيم التجمعات الششعبية وا’لتقاء باŸواطنﬂ ‘ Úتلف
مناطق الوطن.
وقد انخرطت وسشائل اإ’عÓم بقوة وفعالية واحÎافية ‘ هذا
اŸسشعى ،إ’‚اح هذا اŸوعد ا’نتخابي ،خاصشة ‘ ظل الوضشع
اأ’مني اإ’قليمي ،واأ’زمات التي تهدد البÓد على حدودها
الششرقية وا÷نوبية.

العدد

05

ا’ن -ت -خ -اب -ات ي -ع -ن -ي ال -تصش-ويت ’سش-ت-م-راري-ة
ال -دÁق -راط-ي-ة ،وت-ع-زي-ز اŸم-ارسش-ة ال-دÁق-راط-ي-ة
إ’عطاء الفرصشة للششباب ،داعيا إا ¤اختيار الÈامج
اأ’قوى ذات اŸصشداقية بالدرجة اأ’و.¤
‘ هذا الصشدد ،قال متصشدر قائمة ““اأ’رندي““
بالعاصشمة““ ،إان أاك Èمششكلة تواجه اŸواطنÚ
‘ حياتهم اليومية ،هي البÒوقراطية ،النابعة
م -ن ع -ق -ل-ي-ات““ ،و«ح-ان ال-وقت ل-ت-غ-يÒه-ا ع-ن
طريق إاعÓء صشوت اŸواطن البسشيط““.

هناك برنامج عام وششامل ،بل لكل منطقة
خصشوصشياتها.
بالنسشبة لو’ية البويرة ،يجب أان تعتمد على
الزراعة ،خاصشة أاششجار الزيتون ،لتطوير مادة
زيت الزيتون كÌوة تصشدر إا ¤اÿارج .أاضشف
إا ¤ذلك ،اŸسشاحات الششاسشعة غ ÒاŸسشقية،
حيث أان هناك  300.000هكتار أاراضص صشا◊ة
للزراعة ،لكن ’ تسشتغل منها إا’  120.000لذا
يجب توسشيع اŸسشاحات اŸسشقية.
فيما يخصص الصشناعة قال ،إان اŸنطقة لديها
وعاء عقاري صشناعي وجب ا’عتناء به إ’نششاء
مناطق صشناعية لتششجيع اŸسشتثمرين ÿلق
الÌوة واسشتحداث مناصشب عمل .كما رافع
إ’نششاء مصشنع تكرير البÎول .علما أانه يوجد
Ãنطقة ديرة أابار للبÎول وتعت Èاأ’و ¤على
اŸسشتوى الوطني.
وشش -ك -لت السش -ي -اح -ة ﬁورا ه-ام-ا ‘ ب-رن-ام-ج
ح- - -زب Œم - -ع أام - -ل ا÷زائ - -ر ،ح - -يث وضش - -ع
اسشÎاتيجية لتطوير السشياحة ا÷بلية Ãناطق
تكجدة وجبال ديرة.
فيما يخصص التضشامن الوطني ،أافصشح غول عن
رؤوي -ة ج -دي-دة م-ن شش-أان-ه-ا وضش-ع اسشÎات-ي-ج-ي-ة
جديدة لتذهب اŸسشاعدات وإاعانات الدولة
م-ب-اشش-رة إا ¤ال-ف-ئ-ات اŸع-وزة ،ب-ي-ن-م-ا ال-فئات
اŸتوسشطة على الدولة أان تسشاعدهم ‘ إانششاء
مؤوسشسشات لرفع مسشتواهم اŸعيششي.
كل هذه الرؤوى ’ Áكن Œسشيدها ‘ أارضص
الواقع دون كفاءات ،لذا وجب إاعادة النظر ‘
اÿارطة الÎبوية للجامعة بإادخال تخصشصشات
ت-ت-مشش-ى وسش-ي-اسش-ة ا’ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي ما بعد
اÙروقات.

»æWh

ألثÓثاء  11أفريل  2017م
ألموأفق لـ  14رجب  14٣٨هـ

بلعيد ‘ لقاء إاعÓمي

ا’نتخابات ﬁطة مفصشلية Ÿسشتقبل ا÷زائر السشياسشي

أاكد رئيسش جبهة اŸسستقبل عبد العزيز بلعيد ،أامسش ،أان حزبه سسيقؤم بأاداء
اللعبة السسياسسية خÓل حملته النتخابية لتشسريعيات ماي اŸقبل على أاكمل
وج -ه وبشس -ك -ل ج -ي-د ون-ظ-ي-ف وسس-ي-ث-بت وج-ؤده ‘ السس-اح-ة م-ن خÓ-ل أاخ-ل-ق-ة
خطابه السسياسسي والبتعاد عن الشستم والتجريح والقذف وكل أاشسكال العنف
Ãا فيها اللفظي ،إا ¤جانب نؤعية مرشسحيه الذين ” تزكيتهم من القاعدة
الشسعبية للحزب.

سشعاد بوعبوشس
تصشوير :فواز بوطارن
أعت Èبلعيد خÓل ندوة صشحفية عقدها
Ãقر حزبه ،أن ألنتخابات ألتششريعية سشتكون
ألفيصشل لتقرير أŸسشتقبل ألسشياسشي للجزأئر.
ولهذأ تو‹ جبهة أŸسشتقبل أهتماما بالغا لها،
نظرأ لنعكاسشها على أ◊ياة ألسشياسشية للحزب
وهذأ لعتبارأت عديدة ،كون أ÷زأئر “ر
Ãرحلة جد حسشاسشة تغّذيها إأمÓءأت “سس
بأامنها ووحدتها وبات من ألضشروري ألتفطن
لها.
وأوضشح بلعيد رئيسس جبهة أŸسشتقبل ،أن
ألتششريعيات أŸقبلة هي أألخرى جاءت ‘
ظرف قصش Òل يتجاوز ألسشنة عن ألتعديل
ألدسشتوري ،ألذي رسّشخ ألعديد من أŸبادئ،
ك -ال -ت -دأول ع -ل-ى ألسش-ل-ط-ة ،أŸسش-اوأة وأحÎأم
أختيار ألششعب ،ما يجعلها أمتحانا مفصشليا
Ÿدى صشدق ألنظام ألسشائد على Œسشيد هذه
أŸبادئ وأحÎأم ما جاء به ألدسشتور.
وأشش- -ار ب- -ل- -ع- -ي- -د ،إأ ¤أن أ◊زب ي- -خ- -وضس
ألتششريعيات لثا Êمرة بكل أمل رغم فتوته،
لفتكاك أŸبادئ ألتي يؤومن بها أنطÓقا من
كون ألششعب مصشدر ألسشلطة ومصشادرة إأرأدته
سشتقود إأ ¤ألكث Òمن أألمور ألسشلبية ،معربا
عن أمله ‘ أن يكون أŸوأطن أÙطة وﬁور

أŸرحلة أŸقبلة ،وأن تتميز بالششفافية من
خÓل هيئة مرأقبة ألنتخابات بهدف –قيق
ألتغي Òبأايدينا ،ألننا قادرون على ذلك.
وب- -ل- -غ- -ة أألرق -ام ق -ال ب -ل -ع -ي -د ،إأن ج -ب -ه -ة
أŸسش -ت -ق -ب -ل “ث -ل أل -ق -وة أل -رأب -ع -ة م-ن ح-يث
ألتوأجد على أŸسشتوى ألوطني وأÿارج ،حيث
سش -ي -خ -وضس أŸعÎك أل -تشش-ري-ع-ي بـ 52قائمة
أنتخابية على مسشتوى  46ولية وأربع دوأئر
أن-ت-خ-اب-ي-ة ب-اÿارج ” ،ج-م-ع أل-ت-وق-يعات بـ16
ولية وأخفق ‘  5وليات ،من بينها تيزي
وزو.
بخصشوصس برنامج أ◊زب ،أكد أنه تضشمن
أقÎأح-ات ج-دي-دة مسشت ع-دي-د أل-ق-ط-اع-ات،
ب -دأي-ة ب-إاصشÓ-ح أل-ع-دأل-ة وأل-تشش-ري-ع ،ألصش-ح-ة،

أل -تضش -ام -ن وألضش -م -ان ألج -ت -م -اع -ي ،ألÎب-ي-ة
وأل-ت-ك-وي-ن ،أل-فÓ-ح-ة وألصش-ي-د ،ألبيئة وألتنمية
أŸسش -ت -دأم-ة وم-ك-اف-ح-ة أل-ت-غÒأت أŸن-اخ-ي-ة،
ألسشياحة وألششباب وألرياضشة ،أŸرأة وأألسشرة
وألدبلوماسشية وأ÷الية ،مششÒأ إأ ¤أنه سشيكون
م -ف -ت -وح -ا إأ ¤غ-اي-ة أŸؤو“ر أŸق-ب-ل إلث-رأئ-ه
وم - -ن - -اقشش - -ت - -ه م - -ن خ Ó- -ل إأشش - -رأك أÈÿأء
وأŸتقاعدين ألذين كانوأ Ãختلف ألقطاعات
وكذأ أŸناضشل.Ú
وعن ألعزوف ألنتخابي ،ششّدد بلعيد على
أنه حقيقة ل Áكن إأنكارها .لكن يجب ألوعي
بأان ألعزوف يكّرسس ألتÓعب باألصشوأت ،دأعيا
أŸوأطن Úإأ ¤ألتصشويت وألتعب Òعن إأرأدتهم
وغلق ألباب أمام ﬁاولت ألتزوير.

ألسشياسشي ‘ ›ال أŸمارسشة ،ألن مششكلة أ÷زأئر
أ◊ق- -ي -ق -ي -ة ه -ي أخ Ó-ق -ي -ة ول -يسشت سش -ي -اسش -ي -ة أو
أقتصشادية .وألركيزة ألثانية ،تسشعى إأ ¤بناء أإلنسشان
أ÷زأئري.
كما أعت Èرئيسس جبهة أŸسشتقبل «أن أ◊زب
ورغم حدأثته ،إأل أنه أسشتطاع ألنتششار ‘ ،فÎة
قصشÒة ،على أŸسشتوى ألوطني وألتوأجد ‘ 4٨
ولية و 4دوأئر ‘ أÿارج ،ألننا ببسشاطة ‰لك
نظرة مسشتقبلية بفضشل برنا›نا ألنتخابي ألششامل
أŸبني على قيم ومبادئ نوفم Èوألعمل على بناء
ن -خ -ب -ة ‘ ك -ل ولي -ة ل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ ب-ن-اء أ÷زأئ-ر
أŸسشتقبلية.
ب -اŸق -اب -ل ،دع -ا ب-ل-ع-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز أألح-زأب
ألسش -ي -اسش -ي -ة وك -اف-ة أÎŸشش-ح ÚلÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،إأ¤
«ألرتقاء باÿطاب ألسشياسشي Ãا يخدم أŸرحلة
ألقادمة ،وتغليب لغة أ◊وأر وألتوأصشل للمسشاهمة

‘ ح -ل أŸشش -اك -ل أ◊ال -ي -ة ،ب-ع-ي-دأ ع-ن أل-ت-ه-م-يشس
وأإلقصشاء» ،وأضشاف« :ليسس لدينا خصشوم سشوأء ‘
ألسشلطة أو أŸعارضشة» ،معÎفا أيضشا «أن أ÷زأئر
حاليا تعيشس أزمة تسشي .»Òوعليه ـ يقول رئيسس
ج -ب -ه -ة أŸسش -ت -ق -ب -ل ـ سش-ع-ي-ن-ا إأ ¤أل-دخ-ول ‘ ه-ذأ
أŸعÎك ألنتخابي من أجل أŸسشاهمة ‘ تغيÒ
ألوأقع وتقد Ëبدأئل موضشوعية لتجاوز مظاهر
أألزم -ة ،م -ع تشش -دي -ده ع-ل-ى ضش-رورة أ◊رصس ع-ل-ى
ششفافية ألعملية ألنتخابية من أجل ألوصشول إأ¤
بناء مؤوسشسشات ششرعية ترعى مصشالح أŸوأطن.
‘ ألششق ألقتصشادي ،وضشع عبد ألعزيز بلعيد
قطاعات ألفÓحة وألسشياحة ‘ صشلب ألهتمامات
أŸسشتقبلية للنهوضس بالقتصشاد أ÷زأئري وألتحرر
من ألتبعية ألكلية لقطاع أÙروقات.

بومرداسس :ز .كمال

مهمتنا ليسشت توجيه ا’نتقادات للسشلطة بل بناء جزائر العزة والكرامة
ألÈن -ام -ج وت-ق-دÁه ل-كسشب أصش-وأت ت-ؤوه-ل-ه ل-ي-ك-ون
ضشمن تششكيلة ألŸÈان أŸقبل خدمة لولية بششار
وللجزأئر قاطبة .قائ ،Óإأن حملة أل–اد ببششار،
ه -ي ف -رصش-ة لك-تشش-اف م-ا ي-ري-ده م-وأط-ن-و أل-ولي-ة
وألتوأصشل معهم ،دأعيا إأ ¤عدم ألسشماح للرسشائل
ألسشلبية ألتي ينششرها دعاة أŸقاطعة من خÓل
ترك ألكرسشي فارغا أو “ثيل ألششعب عن طريق
تسش -خ ÚأŸق -اع -د دأخ -ل ق -ب -ة ألŸÈان ،ب -ل ي-جب
ألعمل من أجل ألتغي Òوبناء أ÷زأئر وحمايتها من
ك- -ل أŸك- -ائ- -د أل -ت -ي –اط ب -ه -ا ،مششÒأ إأ ¤أن -ه -م
كمرششح Úلن يعدوأ سشاكنة بششار بالكث ،Òلكن على
أألقل سشيوّفون Ãا وعدوأ به ،ألن أل–اد ببششار
رششح إأطارأت لها كفاءأت عالية ،قادرة على أدأء
مهامها بصشدق و“ثيل أŸوأطن ألبششاري أحسشن

“ثيل.
وأعت Èبلعيدي تششريعيات  04ماي ﬁ 2017طة
هامة لÓلتفاف حول ألوطن وموأجهة ألتهديدأت
وتربصس أألعدأء بالششعب أ÷زأئري ،بهدف سشلخه
من ثوأبته وأصشالته .دأعيا إأ ¤ضشرورة ألتأاكيد ،أن
أ÷زأئ- -ر ل- -يسشت ع- -ق- -ي- -م- -ة وف- -ي -ه -ا رج -ال ونسش -اء
مسش -ت-ع-دون ل-ل-تضش-ح-ي-ة م-ن أج-ل-ه-ا وأل-دف-اع ع-ن-ه-ا.
وأضشاف ،أن ألتششريعيات معركة سشياسشية بامتياز،
–تاج من مرششحي أل–اد إأعادة ألثقة للموأطن
م -ن أج -ل أŸشش -ارك -ة ب -ق -وة ‘ ألن -ت-خ-اب-ات وم-ن-ح
أŸكانة ألÓئقة للعمل ألسشياسشي ،مششÒأ إأ ¤أن
مهمته كمتصشدر ألقائمة ليسشت توجيه ألنتقادأت
للسشلطة بل من أجل بناء جزأئر ألعزة وألكرأمة.

دعت إا ¤اŸشساركة بقؤة ‘ النتخابات

بششار :دحمان جمال

أاحزاب سشياسشية تختار اللقاءات ا÷وارية بع“ Úوششنت
لط -ي -اف السس -ي -اسس -ي -ة
اخ- -ت- -ارت ﬂت- -ل- -ف ا أ
ب- -ؤلي- -ة ع“ Úؤشس- -نت ‘ ،ال- -ي- -ؤم ال- -ث -ا Êم -ن
ا◊ملة النتخابية ،العمل ا÷ؤاري واللقاءات
لري- -اف
اŸؤسس- -ع- -ة م- -ع اŸؤاط- -ن ،Úخ- -اصس- -ة ‘ ا أ
والقرى ‘ ،انتعاشش يحسسب للحملة النتخابية
التي بدت انطÓقتها فاترة نؤعا ما.
ف -ق -د أك -دت إأط -ارأت ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح-ري-ر
ألوطني توأجدهم ‘ ألكث Òمن ألبلديات وألقرى،
خ -اصش -ة أ÷ن -وب -ي -ة م -ن -ه-ا لششسش-اع-ت-ه-ا ،ف-أاك-دوأ ‘
تدخÓتهم بكل أŸناطق على ألتصشويت بقوة يوم
ألقÎأع للقوأئم أŸؤوهلة ،كما دعوأ إأ ¤إأششرأك
أŸوأطن ‘ إأبدأء ألرأي وألتسشي Òللمضشي بتنمية

التصشويت هو الوسشيلة الوحيدة للتغي Òوالبناء
لم-ي-ن-ة العامة ◊زب
راف-عت ل-ؤي-زة ح-ن-ؤن ،ا أ
ال-ع-م-ال ،م-ن أاج-ل مشس-ارك-ة ق-ؤي-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات
التشسريعية اŸقبلة التي سستنظم ‘  4ماي اŸقبل.
أعتÈت حنون ،خÓل Œمع ششعبي نششطته ،أمسس،
بقاعة كششكوششي أŸتعددة ألرياضشات Ãدينة ألعلمة ،أن
أŸششاركة ألقوية ‘ هذأ أŸوعد ألسشياسشي سشتضشع حّدأ
فاصش Óلكل ألتأاويÓت وتقطع ألطريق أمام من ينتهزون
أل -ف -رصس ل -قضش -اء مصش -ا◊ه -م أŸشش -ب -وه -ة ع-ل-ى حسش-اب
ألششعب .كما ذكرت ‘ كلمتها ،أن ألتصشويت هو ألوسشيلة
ألوحيدة للتغي Òأ÷اد ولتحقيق ألبناء ألوطني ‘ كل
أÛالت ،لهذأ دعت أŸوأطن Úإأ ¤ألتوجه يوم  4ماي
أŸقبل إأ ¤صشناديق ألقÎأع وبقوة للتصشويت.
‘ سش -ي -اق آأخ -ر– ،دثت ل -وي -زة ح -ن -ون ع-ن ألل-ت-زأم
ألنضشا‹ ÎŸششحي حزبها أمام موأطني ألولية ،للتكفل
Ãششاكلهم وأنششغالتهم ،وهذأ من خÓل ألتعهد أمامهم
بخدمتهم.
Óم -ي -ن -ة أل -ع -ام -ة ◊زب أل-ع-م-ال ح-ديث ع-ن
وك -ان ل  -أ
أألوضشاع ألتي “ر بها ألبÓد على أŸسشتوى أإلقليمي ،من
خÓل أألوضشاع على أ◊دود ‘ ألششرق وأ÷نوب ،وكذأ

ع -ن أن -ع -ك -اسش -ات أألزم -ة أل-ن-ف-ط-ي-ة ب-ع-د ت-ده-ور أسش-ع-ار
أل -بÎول ،ع -ل -ى أق -تصش -اد أل -ب Ó-د وأ◊ي -اة ألج -ت -م -اع-ي-ة
للموأطن.Ú

سشطيف :نورالدين بوطغان

التششريعيات فرصشة حقيقية للحفاظ على أامن البÓد واسشتقرارها

متصسدر قائمة ال–اد من أاجل النهضسة والعدالة والبناء ببشسار:

حثّ متصسدر قائمة ال–اد من أاجل النهضسة
وال -ع -دال -ة وال -ب -ن -اء ب -ؤلي -ة بشس -ار ،ب -ل -ع -ي -دي
م -ب-ارك ،أامسش ،ع-ل-ى ضس-رورة ت-ك-ث-ي-ف ا÷ه-ؤد
والن- -تشس- -ار عﬂ Èت- -ل -ف ال -ب -ل -دي -ات ودوائ -ر
ال -ؤلي -ة لشس -رح ب -رن -ا›ه-م وت-ق-د Ëأان-فسس-ه-م
ك- -ب -دي -ل ق -ادر ع -ل -ى إاح -داث ال -ت -غ -ي Òوع -دم
السس-ت-م-اع ل-دع-ؤات اŸق-اط-ع-ة وتشس-ؤي-ه سسمعة
الن -ت -خ -اب -ات ‘ ا÷زائ -ر ونشس -ر أاف -ك -ار ت -ث -ب-ط
العزائم وترك السساحة السسياسسية فارغة.
أكد بلعيدي ألسشياسشي وألنقابي وعضشو أÛلسس
ألششعبي ألولئي ،أنهم سشيحدثون أŸفاجأاة خÓل
ألنتخابات ألتششريعية لـ 4ماي  ،2017ألتي “ثل
على  -حد قوله  -أمتحانا عسشÒأ للمÎششح Úمن
أج -ل أل–اد ،م -ا يسش -ت -ل-زم ت-ك-ث-ي-ف أ÷ه-ود لشش-رح

17٣0٨

حنؤن من سسطيف:

..وتؤؤكد من باتنة

...ويدعو من بومرداسس إا ¤أاخلقة العمل السشياسشي
أاكد عبد العزيز بلعيد رئيسش جبهة اŸسستقبل
‘ Œمع شسعبي ببؤمرداسش« ،على أاهمية اŸؤعد
النتخابي القادم ‘ تكريسش مبدإا الدÁقراطية
والتعددية وبناء برŸان قؤي وقال« :بقؤة هذه
اŸؤؤسسسسة سسنبني حكؤمة قؤية تسساهم ‘ التسسيÒ
لمثل Ÿصسالح الشسعب .ورغم النقائصش واŸشساكل
ا أ
ا◊الية التي تعيشسها ا÷زائر ،إال أاننا ‘ جبهة
لمام بنظرة تفاؤولية» ،على
اŸسستقبل ننظر إا ¤ا أ
حد تعبÒه.
ركز عبد ألعزيز بلعليد ‘ كلمته أمام مناضشلي
أ◊زب وأŸت- -ع- -اط -ف Úم -ع -ه ،ع -ل -ى أه -م أÙاور
ألنتخابية وألسشياسشية ألتي حملتها جبهة أŸسشتقبل
للموأطن أ÷زأئري من أجل أŸسشاهمة ‘ ألتغيÒ
أŸنشش- -ود ،م- -ؤوك- -دأ «أن ج- -ب- -ه- -ة أŸسش -ت -ق -ب -ل ب -نت
ب -رن -ا›ه -ا ألن -ت-خ-اب-ي وألسش-ي-اسش-ي ع-ل-ى رك-ي-زتÚ
أسش- -اسش- -ي -ت :Úأألو ،¤ت -ه -دف إأ ¤أخ -ل -ق -ة أل -ع -م -ل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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شش-ام-ل-ة ومسش-ت-دÁة ‘ ج-م-ي-ع أل-ق-ط-اعات أ◊يوية
ك -ال-فÓ-ح-ة وأألشش-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ري وأل-ث-ق-اف-ة
وغÒها...
أما إأطارأت أل–اد من أجل ألنهضشة وألعدألة
وألبناء وحمسس ،فقد كثفوأ من ألتجمعات ألششعبية
‘ كل بلديات ألولية ،دأع Úدأئما إأ ¤إأحدأث
أل -ت -غ -ي Òأ◊ق -ي -ق -ي م -ن خ Ó-ل أن -ت-خ-اب أألصش-دق
وأألك- -ف- -أا م- -ن أÎŸشش- -ح Úل- -وضش- -ع ح- -د ل- -ل -فسش -اد
وأÙسش-وب-ي-ة ،خ-دم-ة ل-ل-م-وأط-ن وت-رقية أŸصشلحة
ألعامة للبÓد.
بينما ركزت باقي ألتششكيÓت أألخرى ،كحزب
ألعمال وأ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية ،على ضشرورة

أل- -ت- -ق- -رب م -ن أŸوأط -ن وحصش -ر أه -م أنشش -غ -الت -ه
وأه-ت-م-ام-ات-ه أل-ي-وم-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة باإلطار أŸعيششي
و–سش Úح -ال-ة أل-ه-ي-اك-ل أل-ق-اع-دي-ة وألل-ت-ف-ات إأ¤
ﬁارب -ة أل -ف-ق-ر وأل-ب-ط-ال-ة وت-ع-زي-ز ق-ط-اع ألصش-ح-ة
وألهتمام با÷انب ألبيئي .وأÓŸحظ أن بعضس
أألط-ي-اف ألسش-ي-اسش-ي-ة ،أك-ت-فت ب-ال-ع-م-ل أ÷وأري ‘
أŸدن ألكÈى وألتجمعات أ◊ضشرية ألتي يسشجل
ل-ه-ا مشش-ارك-ت-ه-ا أŸق-ب-ول-ة ‘ أŸوأع-ي-د ألن-ت-خابية
ألسشابقة.

ع“ Úوششنت :بﬁ.مد األمÚ

كششفت أمسس ،أألمينة ألعامة ◊زب ألعمال ،لويزة
ح- -ن- -ون  ،أن ح- -زب- -ه- -ا سش -ي -خصشصس ك -ل أي -ام أ◊م -ل -ة
ألنتخابية للحديث عن ألرهانات وألتحديات أ◊الية
أل -ت-ي ت-وأج-ه أ÷زأئ-ر ،دأع-ي-ة ج-م-ي-ع م-رشش-ح-ي-ه-ا إأ¤
أل -نضش -ال وأل -ت -ع -ب -ئ-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ب-رن-ا›ه-ا ألن-ت-خ-اب-ي
أŸسشتمد من موأقف أ◊زب ونضشاله ودفاعه عن
ألدÁقرأطية مششÒة إأ ¤أن حملة حزبها للتششريعيات
سشتكون ﬂتلفة عن سشابقاتها ،حيث سشيتم ألتطرق
خÓلها إأ ¤مسشائل جوهرية من أجل إأعطاء دفع
إلصشÓ- -ح ح- -ق- -ي- -ق -ي ع -م -ي -ق ‘ أŸي -دأن ألسش -ي -اسش -ي
وألقتصشادي وألجتماعي لكسشب ثقة أŸوأطن.Ú
وأشش-ارت ح-ن-ون خÓ-ل ت-نشش-ي-ط-ه-ا أمسس ،ل-ت-جمع
ششعبي حاششد بدأر ألثقافة ﬁمد ألعيد أل خليفة أن
تششكيلتها ألسشياسشية سشتششارك بـ 42قائمة أنتخابية،
أع -دت م -ن -اصش -ف -ة ب Úأل -رج -ل وأŸرأة م -ؤوك -دة ع-ل-ى
ضشرورة ألتعبئة ألششعبية ومصشارحة أŸوأطن Úبقول
أ◊قيقة ÷عل ألنتخابات ألتششريعية أŸقبلة فرصشة
للتغي Òوإأسشماع صشوت ألطبقة ألعاملة Ÿوأجهة تغول
أŸال ألفاسشد ‘ أ◊ياة ألسشياسشية حسشبها.
وأضشافت حنون أن ألنتخابات ألتششريعية ألقادمة
فرصشة حقيقية للتغ Òأإليجابي و هي أيضشا حسشبها

أختبار كب ÒللبÓد ول بد من ألنجاح فيه لتفويت
ألفرصس على أÎŸبصش Úبأامن أ÷زأئر وأسشتقرأرها
وهو ما ل يتأاتى إأل باإلقبال ألكب Òعلى صشناديق
ألقÎأع لختيار أŸرششح Úألنزهاء وتأاكيد سشيادة
قرأر ألششعب حسشب أŸتحدثة.
و‘ ألششق ألجتماعي وألقتصشادي ،أششادت حنون
بسشياسشة أ◊كومة أÿاصشة باعتماد رخصس ألسشتÒأد
وألهادفة حسشبها إأ ¤حماية أŸنتوج ألوطني منتقدة
أرتفاع أسشعار أŸوأد ألغذأئية ،مؤوكدة أن تششكيلتها
ألسشياسشية تسشعى ‘ حال حققت ألغلبية ‘ أÛلسس
ألششعبي ألوطني إأ ¤خلق ششروط إأقÓع حقيقية ‘
أ÷انب ألق -تصش -ادي وأل -ت -ن -م -وي خ -اصش -ة ب -ال-ولي-ات
أ÷زأئرية ألدأخلية باعتبار ألتنمية أÙلية ضشرورية
لتحصش ÚألبÓد وتقوية قرأرها دأخليا وخارجيا وكذأ
ت -ع -زي -ز روأب -ط غ -ال -ب -ي-ة ألشش-عب أ÷زأئ-ري وح-م-اي-ة
ألسشيادة ألوطنية وأ◊فاظ عليها ،وأضشافت أألمينة
أل -ع -ام -ة ◊زب أل-ع-م-ال أن أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسش-ت-ق-ل-ة
Ÿرأق -ب -ة ألن -ت -خ -اب -ات ل “لك ك -ام -ل ألصش Ó-ح-ي-ات
لضشمان عملية أنتخابية نزيهة وششفافة.

باتنةŸ :وششي حمزة

لغلبية الŸÈانية
‘ حال حصسؤله على ا أ

«اأ’رسشيدي» يعد بضشمان «ا’سشتقرار ا’جتماعي»
ت- -ع- -ه- -د ح- -زب ال- -ت- -ج -م -ع م -ن أاج -ل ال -ث -ق -اف -ة
وال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ع- -ل- -ى لسس- -ان رئ- -يسس -ه ﬁسس -ن
ب -ل -ع -ب -اسش ،أامسش« ،بضس -م -ان السس -ت-ق-رار وال-ه-دوء
لغ-ل-ب-ي-ة
الج -ت -م -اع -ي» ‘ ح -ال حصس -ؤل -ه ع-ل-ى ا أ
الŸÈانية ‘ تشسريعيات  4مايؤ القادم.
قال بلعباسس ‘ تصشريح للصشحافة ،على هامشس قيامه
بأانششطة جوأرية بأاحياء بلديات ع Úألبنيان ،ألششرأقة
ودأ‹ أبرأهيم (غرب ألعاصشمة) ‘ ،إأطار أليوم ألثا Êمن
أ◊م- -ل- -ة ألن- -ت- -خ -اب -ي -ة ،إأن ح -زب -ه «سش -يضش -م -ن أل -ه -دوء
وألسشتقرأر ألجتماعي ‘ حال حصشوله على أألغلبية
ألŸÈانية» ‘ أسشتحقاقات  4ماي ألقادم من خÓل
«ب -رن -ا›ه ‘ ألشش -ق ألج-ت-م-اع-ي أل-ذي يضش-م-ن أ◊ل-ول
ل -ل -مشش -اك -ل ألج -ت-م-اع-ي-ة أŸط-روح-ة ‘ ق-ط-اع ألصش-ح-ة
وألسشكن ونظام ألتقاعد وألبطالة وغÓء أŸعيششة».
وأشش -ار ب -ل -ع -ب -اسس ،أل-ذي ي-ق-ود أل-ق-ائ-م-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
لتششكيلته ألسشياسشية با÷زأئر ألعاصشمة ‘ هذأ أإلطار،
أن «ألشش -غ -ل ألشش -اغ -ل ل-ل-م-وأط-ن أل-ي-وم ه-و إأي-ج-اد ح-ل-ول
Ÿششاكله ألجتماعية وضشمان مسشتقبل أفضشل».
و‘ رده على سشؤوأل ،إأن كان أرتفاع أألسشعار سشيدفع
أŸوأطن إأ« ¤عدم ألذهاب إأ ¤صشناديق ألقÎأع» ،رد
بلعباسس قائ« :ÓأŸوأطن لبد أن يفكر ‘ ألتغي Òويعمل
ع- -ل- -ى إأي- -ج- -اد أل -ب -دي -ل وأل -ت -ج -م -ع م -ن أج -ل أل -ث -ق -اف -ة
وأل- -دÁق- -رأط- -ي- -ة ي- -ع- -ت Èب -دي  ،»Ó-مضش -ي -ف -ا أن م -وع -د
ألنتخابات ألتششريعية «فرصشة أمام أŸوأطن لختيار
أفضشل أŸسشؤوول( Úألنوأب) للتكفل Ãششاكل ألششعب».

ولدى ششرحه أسشباب «تفضشيل» حزبه ألقيام بحمÓت
ج -وأري -ة ‘ أألح -ي -اء وأل -فضش -اءأت ألج -ت -م -اع-ي-ة خÓ-ل
فعاليات أ◊ملة ألنتخابية ،أكد أنه «من يريد “ثيل
أŸوأطن» باŸؤوسشسشة ألتششريعية «عليه ألنزول إأ ¤ألششارع
وأŸيدأن Ÿعرفة ألظروف أ◊قيقية Ÿعيششة أŸوأطن»،
وم -ن «إأي -ج -اب -ي -ات ه -ذه أل -ط -ري -ق-ة» ،ب-حسشب ب-ل-ع-ب-اسس،
«ألتحاور وألنقاشس مباششرة مع أŸوأطن ‘ كامل ألقضشايا
ألتي تهمه ودون وسشيط».
خ Ó-ل ه -ذأ أل -نشش -اط ،ت -وق -ف ب -ل -ع -ب -اسس ب -األسش -وأق
وألفضشاءأت ألتجارية وﬁطات أ◊افÓت ،حيث أسشتمع
لنششغالت ألتجار وألناقل Úوألطلبة ووعد بإايجاد حلول
لها من طرف نوأب حزبه ‘ ألŸÈان ألقادم.

دعا رئيسش ا÷بهة الؤطنية ا÷زائرية مؤسسى
تؤاتي ،أامسش ،ببلدية سسÒات Ãسستغا ،Âالشسعب
إا ¤القيام «بثؤرة انتخابية من أاجل التغي.»Ò
قال توأتي خÓل Œمع ششعبي نظمه ‘ إأطار أ◊ملة
ألنتخابية لتششريعيات  4ماي ألقادم ،إأنه «حان ألوقت
لكل أ÷زأئري Úوأ÷زأئريات للقيام بثورة أنتخابية من
أج-ل أل-ت-غ-ي Òوأف-ت-ك-اك سش-ي-ادت-ه-م وسش-ل-ط-تهم وجعل من
أنفسشهم قوة تغي.»Ò
ودعا نفسس أŸتحدث ،للتصشويت يوم  4ماي ألقادم
و»لو بورقة بيضشاء وعدم ألسشتماع لدعاة أŸقاطعة ألتي
ل تعد ح.»Ó
وأضشاف موسشى توأتي ،أنه «ل Áكن ألنتخاب على
ألششخصس ألذي ل يضشحي من أجل وطنه ،بل ننتخب على
ألذي يعتمد أسشلوب ألعدألة ألتي هي أسشاسس أ◊كم»،
مششÒأ إأ ¤أن «ع -م -ل أل -ن -وأب ي -ن -حصش -ر ‘ سش -ن ق-وأنÚ
◊ماية ألششعب».
كما دعا رئيسس أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية أبناء ولية
مسشتغا ،Âإأ« ¤حسشن أختيار من Áثلهم ‘ قبة ألŸÈان
وأختيار قائمة أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية».
وأوضشح ،أن حزبه يرأفع من أجل «إأعادة ألسشلطة إأ¤

سشيادة ألششعب ول دولة من دون نظام جمهوري يقرر فيه
ألشش - - - -عب مصشÒه ‘ ك - - - -ل أÛالت ألق- - - -تصش- - - -ادي- - - -ة
وألجتماعية وألسشياسشية».
وشش -دد ت -وأت -ي ع -ل -ى ضش-رورة «إأع-ادة أل-ث-ق-ة ‘ أب-ن-اء
ألشش -عب أ÷زأئ-ري ،م-ث-ل-م-ا ك-ان أج-دأدن-ا وآأب-اؤون-ا أل-ذي-ن
كافحوأ خÓل ألثورة ألتحريرية من أجل ألتحرر وبناء
جمهورية دÁقرأطية ششعبية».

تواتي من مسشتغا« :Âثورة انتخابية من اأجل التغي»Ò

»æWh

الثÓثاء  ١١أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٤رجب  ١٤٣٨هـ

ح ـ ـ ـ ـ ـوار
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لدأرة أÙلية لÓنتخابات وأŸنتخب Úأحمد بوحمد لشض«ألشصعب»:
مدير أ إ

تشسكيل ÷نة و’ئية Ÿراقبة وحماية اللوحات اإ’شسهارية
^ صساحب اإ’شسهار العشسوائي سسيعاقب وفق ما ينصص عليه القانون
لدأرة أÙلية لÓنتخابات وأŸنتخب Úلولية أ÷زأئر أحمد بوحمد ،أن مصصالح
أكد مدير أ إ
ل‚اح أŸوعد ألنتخابي للتشصريعيات
ألولية ضصبطت كافة ألÎتيبات وألسصتعدأدأت إ
أŸقررة ‘  04ماي ، 2017بدءأ باŸرأجعة ألسصتثنائية للقوأئم وتطهÒها وتوزيع بطاقات
ألناخب وصصول إأ ¤تنظيم وهيكلة مكاتب ومرأكز ألقÎأع وإأعدأد قوأئم أŸؤوطرين
لنتخابية وموأقع ألÓفتات
وأقتناء ألعتاد ألنتخابي وتهيئة فضصاءأت لتنشصيط أ◊ملة أ إ
ألشصهارية لصصور أÎŸشصح Úألتفاصصيل ‘ هذأ أ◊وأر ألذي أجرته معه «ألشصعب».

áæ°SƒH IQÉ°S: ¬JQhÉM
»°SÉb âjG óªfi :ôjƒ°üJ
^ ألشص -عب :م -ا ه -ي أل -ت-حضصÒأت
أŸادي- -ة وأل- -بشص- -ري -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى
ولي- - - - - - - - - - - - -ة أ÷زأئ- - - - - - - - - - - - -ر لإ‚اح
ألسص-ت-ح-ق-اق-ات ألإنتخابية لـ  4ماي
أŸقبل؟
^^ أأح -م -د ب-وح-م-د  :التحضضÒات
انطلقت ‘ الفا— من نوفم ٢٠١6 Èعقب
ا’ن -ت -ه -اء م -ن اŸراج -ع -ة ا’سض -ت -ث -ن -ائ -ي-ة
ل- -ل -ق -وائ -م ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ح -يث ق -رر وا‹
العاصضمة اإنشضاء ÷نة و’ئية يÎاأسضها هو
شض- -خصض -ي -ا ت -ت -ف -رع اإ ١١ ¤م-ق-ي-اسض-ا كل
م -ق -ي -اسس يشض-رف ع-ل-ي-ه م-دي-ر ك-ل حسضب
اختصضاصضه فمث Óمقياسس النقل يشضرف
عليه مدير النقل لو’ية ا÷زائر ومهمته
ت -وف Òوسض -ائ -ل ال -ن -ق -ل ل -ك -اف-ة ال-ع-ام-لÚ
واŸشض- -رف Úع- -ل- -ى ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ،وق -د
ب -اشض -رت ال -ل -ج -ن -ة ع -م -ل -ه -ا م -ن -ذ ت -اري-خ
اسض -ت -دع -اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة و” ‘ ه-ذا
الصضدد اإنشضاء مكتب لسضحب الÎشضيحات،
وق -د اأسض -ف -رت ال -ع -م-ل-ي-ة ع-ن سض-حب ١١١
ملف تتشضكل من  ٤٧قائمة حزبية و6٤
قائمة حرة اأي ما يعادل  6٨٠مÎشضح.
وباŸوازاة مع عمليات اإيداع ملفات
الÎشضح انطلقت ‘ الثامن من فيفري
 ٢٠١٧ع -م-ل-ي-ة اŸراج-ع-ة ا’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
للقوائم ا’نتخابية التي دامت  ١5يوما
وعلى اإثر هذه اŸراجعة ” ضضبط الهيئة
الناخبة بحوا‹  ١ . 9٠٠ . ٤٤9ناخب و’أول
مرة جرت عملية اŸراجعة ا’سضتثنائية
للقوائم ا’نتخابية –ت مراقبة الهيئة
العليا Ÿراقبة ا’نتخابات على مسضتوى
كل بلديات العاصضمة .
وك- -م- -ا ت -ع -رف -ون اأن وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
اسض -ت -ع -م-لت ’أول م-رة ت-ط-ب-ي-ق-ا ’إسض-ق-اط
اŸتوف ،Úواإسضقاط من يوقع ÎŸشضحÚ
م -رت ،Úول -ذلك ب -اŸن -اسض -ب -ة ال -ك -ث Òم-ن
ال -ن -اسس سض-ق-ط-وا ،ف-ن-ت-ي-ج-ة ا÷ه-ل Áك-ن
ل -ل -ن -اسس ال -ت-وق-ي-ع ’أك Ìم-ن ج-ه-ة ،ل-ذلك
نتيجة ’سضتعمال هذه التطبيقات سضقطت
الكث Òمن القوائم والكث Òمن اŸتوفÚ
الذين  ⁄يسضقطوا من قبل.
ال - -ذي وج - -دن - -اه اأن مصض - -ال- -ح ا◊ال- -ة
اŸدن -ي -ة ‘ ال -ب-ل-دي-ة ال-واح-دة ’ ت-ع-ط-ي
حا’ت كل اŸتوفŒ ،Úد اŸتو‘ مثÓ
سضقط ‘ ا◊الة اŸدنية لكنه موجود ‘
سض -ج -ل ال -ن -اخ -ب ،Úا’آن وب -ال -ن -ظ -ر ل-ه-ذا
الربط اأسضقطت مئات ا’آ’ف ،وقد سضمح
ه -ذا ال -ت -ط -ب -ي -ق بضض -م -ان دق -ة ال -ق -وائ -م
ا’نتخابية.
وع- -ل- -ي -ه ‘ راأي -ي ،م -راج -ع -ة ال -ه -ي -ئ -ة
الناخبة ’ يجب اأن تكون ‘ اŸناسضبات
ف -ق -ط ،ب -ل ي -جب اأن ت -ك -ون دائ-م-ة’ ،أن-ه
ب -ق -در صض -ح -ة ال -ب -ط -اق -ي -ة ب -ق -در صض-ح-ة
ال-ن-ت-ي-ج-ة وب-ق-در صض-ح-ة الشض-رعية ،ولهذا
قضض -ي -ة تصض -ف -ي -ة ال -ق-وائ-م ’ب-د اأن ت-ك-ون
عم Óدائما ،لذلك بعد ا’نتخابات نقÎح
ع -ل -ى ا◊ك -وم -ة اأن ي -ك-ون اŸوظ-ف-ون ‘
ال-ب-ل-دي-ات وا’إدارة اÙل-ي-ة م-ت-خصضصضÚ
‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات ،م-ه-م-ت-ه-م ا’ن-ت-خ-اب-ات
فقط ،يتدربون ويتكونون على كل ما له
ع Ó-ق-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات وÁارسض-ون-ه ،ح-ت-ى
ي -ك -ون ال -ت -ط -ب -ي -ق واح-دا م-وح-دا ‘ ك-ل
و’ية.
^ أ◊ديث عن أŸوؤطرين يدعونا
للحديث عن أÙاور ألأسصاسصية ألتي
سصÎكزون عليها ‘ عملية تكوينهم
وألشص-روط أŸط-ل-وب-ة ل-ت-ف-ادي ك-ل م-ا
من شصاأنه ألوقوع ‘ قرأءأت أأخرى؟

^^ بتاريخ  ٢٠مارسس اŸاضضي انتهينا
م -ن –دي -د ال -ق -ائ -م -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة ل -ع -دد
اŸوؤطرين اŸقدرين بـ  ٣9األف و ١٣٠
م -وؤط -ر ،م -وزع Úع -ل -ى ﬂت -ل-ف م-ك-اتب
ومراكز ا’قÎاع بالعاصضمة سضيكونون ‘
اŸوع- -د ل -ت -اأط Òا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة،
ودعيني اأشض Òاأن جلهم سضيتلقون تكوينا
خاصضا بسض Òا’نتخابات Ÿعرفة كيفية
ال-ت-ع-ام-ل م-ع اŸن-ت-خ-ب Úوت-وج-ي-ه-هم ،مع
ت-وج-ي-ه-ه-م واإطÓ-ع-ه-م ع-لى الصضÓحيات
ال- -واسض- -ع- -ة ال- -ت- -ي م -ن -ح -ه -ا ل -ه -م ق -ان -ون
ا’نتخابات تفاديا ’أي سضوء تفاهم غÒ
متوقع وهي العملية التي ” نشضرها Ÿدة
 5اأيام ليطلع عليها اŸواطن وا’أحزاب
اŸشضاركة ‘ ا’نتخابات حتى يتمكنوا
من تسضجيل اعÎاضضاتهم خÓل ثÓثة
اأيام حسضبما نصس عليها القانون وقد
” ضض-ب-ط ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ‘ ٢٠
م- -ارسس اŸن- -قضض- -ي ⁄ ،نسض- -ج -ل اأي
اعÎاضس اأو ط - -ع - -ن ع- -ل- -ى ق- -ائ- -م- -ة
اŸوؤط -ري -ن ال -ت -ي ت -ت-وف-ر ف-ي-ه-م ك-ل
الشضروط الضضرورية على غرار اأن
يكون ناخبا مسضج Óضضمن القائمة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،اŸق-يم بها ‘
ا’أسضاسس واأن ’ تربطه اأي قرابة
ب -اأح -د اÎŸشض -ح Úو’ ي -ن-ت-م-ي ’أي
ح-زب سض-ي-اسض-ي م-رشض-ح .واأن ي-ت-م-تع
باأخÓق حسضنة ويحسضن عملية ا’تصضال
مع الناخب.Ú
وع - -م Ã Ó- -ا ي - -نصس ع - -ل - -ي - -ه ق - -ان - -ون
ا’نتخابات قمنا باإرسضال قوائم الناخبÚ
اإ ¤ك- -اف- -ة ال- -ق- -وائ- -م اÎŸشض -ح -ة ،ح -يث
–صضلت كل قائمة على قرصس مضضغوط
ي- -تضض- -م- -ن ك- -اف -ة اŸع -ل -وم -ات ع -ن ع -دد
اŸوؤطرين والبيانات اÿاصضة بهم.
ويسض -م -ح ق -ان -ون ا’ن -ت -خ-اب-ات ل-ق-وائ-م
اŸرشض -ح Úاأن ي -ك -ون ل -دي -ه -ا م -راق -ب -ون
داخل مكاتب ا’قÎاع يوم ا’نتخابات ‘
حدود  5مراقب Úوقد ” ‘ هذا السضياق
اإعداد دليل خاصس باŸراقب Úيسضمح لهم
معرفة صضÓحيات كل موؤطر ومهامه.
و باŸوازاة مع نشضر قوائم اŸوؤطرين
ق -م-ن-ا ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ق-رع-ة ب-حضض-ور ﬁضض-ر
قضضائي و‡ثل Úعن ا’أحزاب السضياسضية

وال -ق -وائ-م ا◊رة اŸع-ن-ي-ة ب-اإج-راء ق-رع-ة
ل - -ت - -ح - -دي - -د الÎت - -يب ال- -رق- -م- -ي ’أوراق
ال-تصض-ويت اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا’أح-زاب والقوائم
ا◊رة Ãك -اتب ا’قÎاع اأث -ن -اء ال -ع -م -ل-ي-ة
ا’نتخابية.
^ ط- - -رأأت ب- - -عضض أŸشص - -اك - -ل ‘
عمليات نصصب ألÓفتات ألشصهارية
ف -ه -ن -اك ب -عضض أل -ل -وح -ات نصص -بت ‘
أأم-اك-ن غ Òلئ-ق-ة وب-عضص-ه-ا ت-ع-رضض
ل -ل -ت -ل -ف،ف -م-ا ه-ي ألإج-رأءأت أل-ت-ي
أتخذ“وها ◊ماية هذه أللوحات؟
^^ ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-وح-ات ا’إشضهار فقد
خصضصضت و’ي- - - -ة ا÷زائ - - -ر  ١٤٨٠موقع

التنسسيق مع الهيئة
اŸراقبة لضسمان سسÒ
عملية ا’قÎاع
’إشضهار الÎشضيحات لفائدة القوائم الـ١٧
اŸتعلقة باŸشضارك ١5( Úحزبا سضياسضيا
وق -ائ -م -ت -ان ل Ó-أح -رار) ‘ ال -تشض -ري-ع-ي-ات
ال -ق -ادم -ة ع-ل-ى مسض-ت-وى  5٧ب-ل-دي-ة التي
تضض -م -ه -ا ال -ع -اصض -م -ة ،وفضض  Ó-ع-ن ١٤٨٠
م -وق -ع لÓ-إشض-ه-ار ” ت-خصض-يصس  ٨٣قاعة
’إج - -راء ال - -ت- -ج- -م- -ع- -ات اأث- -ن- -اء ا◊م- -ل- -ة
ا’نتخابية اŸزمع تنظيمها من  9اإ٣٠ ¤
اأفريل اŸقبل.
اخ -ت -ي -ار م -واق -ع نصضب ال Ó-ف -ت-ات م-ن
صضÓ-ح-ي-ات مصض-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة فهي ا÷هة
اŸسضوؤولة عن اختيار اŸواقع مع ا’أخذ
بع Úا’عتبار عدم اإعاقتها ◊ركة سضÒ
اŸواطن ÚواŸركبات ،حيث ” وضضعها
على ا’أرصضفة و‘ اأماكن مهياأة ونظيفة
حيت يتسضنى للمواطن Úروؤيتها والتجمع
حولها.

^ بعضض لوحات ألإشصهار تعرضصت
للسصرقة و” نزعها من طرف شصباب
متهور ما هي ألإجرأءأت أŸتخذة ‘
هذأ ألصصدد؟
^^ وا‹ ا÷زائر العاصضمة كان قد
اأع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م-ات صض-ارم-ة ب-وضض-ع ه-ذه
ال Ó-ف -ت -ات ‘ اأم-اك-ن ’ئ-ق-ة يسض-ه-ل ع-ل-ى
اŸواطن روؤيتها ولكن يا لÓأسضف هناك
تصض- - -رف- - -ات غ Òمسض- - -وؤول - -ة م - -ن ب - -عضس
اŸواط - -ن Úال- -ذي- -ن ق- -ام- -وا ب- -ن- -زع ه- -ذه
ال - -ل - -وح - -ات ووضض - -ع - -وه - -ا اأم - -ام ‡رات
ل-ل-راج-ل Úاأو ق-ام-وا بسض-رق-ت-ه-ا وكسض-رها،
ول -ت -ف-ادي ه-ذه ال-تصض-رف-ات شض-ك-ل ال-وا‹
ا’أسض- -ب- -وع اŸاضض- -ي ÷ن- -ة م- -ك- -ون- -ة م- -ن
اإط- -ارات و’ئ -ي -ة م -ه -م -ت -ه -ا ال -ق -ي -ام
ب -ط -ل -ع -ات اسض -ت -ط Ó-ع -ي -ة ب -ب-ل-دي-ات
العاصضمة للتاأكد من وضضع اللوحات
حسضب تعليمات الو’ية وتصضحيح اأي
خلل اإن وجد.
^ أŸلصصقات ألشصهارية وصصور
وق-وأئ-م أŸرشص-ح Úت-ت-ع-رضض ه-ي
ألأخ- -رى ل -ل -ت -م -زي -ق وألسص -رق -ة
ماهو رأأيكم ‘ أŸوضصوع؟
^^ ب -ال -ف -ع -ل ب -عضس اŸلصض -ق-ات
ا’إشضهارية وصضور اŸرشضح Úتتعرضس ‘
ك -ل ع -م -ل -ي -ة ان -ت -خ -اب-ي-ة ل-ل-ت-م-زي-ق ول-ك-ن
اŸشضكل اŸطروح والذي سضيعÎضضنا هو
ا’إشض- -ه- -ار ال- -عشض -وائ -ي م -ن ط -رف ب -عضس
اŸرشض- -ح ،Úو‘ ه -ذا الصض -دد اأخ -ط -رت
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-بة ا’نتخابات كافة
اÎŸشض- -ح Úبضض- -رورة اإلصض- -اق ا’إشض- -ه -ار
صضور اÎŸشضح ‘ Úا’أماكن اıصضصضة
ل-ه-ا واإ’ سض-ي-ت-ع-رضض-ون ل-ع-ق-وب-ات صضارمة
بحسضب ما ينصس عليه قانون ا’نتخابات
الذي يعاقب صضاحب ا’إشضهار العشضوائي.
›ريات ا◊ملة سضتتم وفق ما نصضت
عليه عملية القرعة ،وقد ” تخصضيصس
اأزي - -د م- -ن  ٨٣ق -اع-ة وم-ك-ان ’ح-تضض-ان
ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-جمعات الشضعبية ،با’إضضافة
اإ ١٤٨٠ ¤موقع لÓإشضهار ،حيث تسضلمت
ج- - - -م- - - -ي- - - -ع ا’أح- - - -زاب اŸشض - - -ارك - - -ة ‘

ا’سضتحقاقات قوائم الفضضاءات وا’أماكن
اıصضصضة لتنشضيط ا◊ملة.
^ ك-ي-ف ي-ج-ري أل-ت-نسص-يق بينكم
وب Úمصصالح ألهيئة ألعليا أŸسصتقلة
Ÿرأق -ب -ة ألن -ت-خ-اب-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى
ولية أ÷زأئر ؟
^^ العملية ا’نتخابية عملية عامة
ولكل طرف دوره ،ولكل هيئة صضÓحيات
ي-ح-دده-ا ق-ان-ون ا’ن-ت-خ-اب-ات ،وال-تنسضيق
ب- -ي- -ن- -ا وب Úال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع -ل -ي -ا Ÿراق -ب -ة
ا’نتخابات قد انطلق منذ تصضيب الهيئة
وكان لها فرصضة مراقبة جميع الÎتيبات
وال - - -ت - - -حضضÒات ب - - -دءا ب - - -اŸراج - - -ع - - -ة
ا’سضتثنائية للقوائم ا’نتخابية و–ديد
ع-دد ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة وع-م-ل-ي-ات ت-رق-ي-م
القوائم كما سضلمنا للهيئة جميع قوائم
اŸوؤطرين والقاعات اıصضصضة للحملة
ب- -ا’إضض- -اف -ة اإ ¤ق -ائ -م -ة م -واق -ع اإشض -ه -ار
الÎشضحيات ،وحتى ‘ عملية نشضر قوائم
اŸوؤطرين كانت الهيئة حاضضرة.
^ ه -ل ل-ن-ا أأن ن-ع-رف ألإج-رأءأت
ألأم -ن -ي -ة أŸت -خ -ذة ◊م -اي-ة م-ك-اتب
ومرأكز ألنتخابات من أأي Œاوزأت
قد –دث؟
^^ ا’أج -ه -زة ا’أم -ن -ي -ة ه -ي ا÷ه-ة
اıولة بحماية مراكز التصضويت ،وقد
تسضلمت قائمة اŸراكز التي سضتجرى بها
عمليات ا’نتخاب وبالتا‹ سضيتخذون كل
ا’إجراءات ا’أمنية الÓزمة لذلك.
^ كيف سصتكون عملية ألنتخاب
ه- -ل ب- -ب -ط -اق -ة أل -ن -اخب أأو ب -وث -ائ -ق
هوية أأخرى؟
^^ ع -م-ل-ي-ة ا’قÎاع ع-ادة م-ا ت-ك-ون
ببطاقة الناخب ولكن ‘ حال ضضياعها اأو
عدم اسضتÓمها Áكن للناخب ا’نتخاب
ببطاقة التعريف الوطني ولكن شضرط اأن
يكون مسضج ‘ Óالقائمة ا’سضمية لكي
يسض -ت -ط -ي -ع اŸوؤط -ر ت -وج -ي-ه-ه اإ ¤م-ك-تب
ا’نتخاب.
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حملة انتخابية فاترة و قاعات فارغة Ãعسشكر

عمل جؤأري لتششكيلة Œمع أأمل أ÷زأئر
بع Úأفكان وع Úفرصض

أاطلق مÎششحو قائمة حزب Œمع أامال ا÷زائر ،أامسس ،حملتهم النتخابية
من بلدية ع Úأافكان ‘ معسشكر ‘ ،وقت تواصشل فيه باقي التششكيÓت ا◊زبية
–ركاتها ع Èتراب الولية من خÓل –ويل برنامج بعضس التجمعات
الششعبية إا ¤نششاطات جوارية لعتبارات تتعلق بسشوء التنظيم وعدم التمكن
من حششد العدد الكا‘ من اŸواطنŸ Úلء القاعات اıصشصشة للتجمعات الششعبية على
ليام القادمة التحاق بعضس التششكيÓت ا◊زبية بالعمل ا÷واري.
أان تعرف ا◊ملة النتخابية ‘ ا أ
أ’نتقادأت ألÓذعة أŸوجهة لهم باسشتمرأر
معسسكر :أم أ.Òÿسس
و تزيد حدة مع أŸوأعيد أ’نتخابية ،كتلك
يكون حزب Œمع أمل أ÷زأئر قد أطلق
Óذأعة
ألتي تعرضشت لها أÙطة أ÷هوية ل إ
حملته أ’نتخابية من بلديتي ع Úأفكان
أ÷زأئرية من معسشكر من طرف تششكيلة
وع Úف - -رصص ‘ نشش - -اط ج - -وأري ج- -م- -ع
ح- - -زب- - -ي - -ة ق - -دمت ضش - -د إأدأرة أŸؤوسشسش - -ة
م- -ن -اضش -ل -ي أ◊زب ب -اÎŸشش -ح Úم -ن -ه -م
’عÓ-م-ي-ة إأخ-ط-اري-ن أح-ده-م-ا رفضص م-ن
أإ
متصشدر ألقائمة بيدأي بن علي  49سشنة
ط-رف م-دأوم-ة ه-ي-ئ-ة م-رأق-ب-ة أ’ن-ت-خابات
مهندسص دولة ‘ ألهندسشة أŸدنية ألذي
’ذأعة على
يخصص عمل أحد ألعامل Úبا إ
ع - -م - -ل ع - -ل- -ى حث أŸوأط- -ن Úوسش- -ك- -ان
مسش -ت -وى م -دأوم -ة ح -م-ل-ة تشش-ك-ي-ل-ة ح-زب-ي-ة
أŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى ت -ل -ب -ي -ة أل-ن-دأء أل-وط-ن-ي
’ذأع-ة
أخ -رى ،وأل -ث -ا Êي -ت-ع-ل-ق Ãم-ارسش-ة أ إ
وأل-ت-ع-ب Òع-ن أخ-ت-ي-ارأت-ه-م ل-ل-مسشاهمة ‘
’قصش-اء ‘ ح-ق ب-عضص
أÙل -ي -ة لسش -ي -اسش-ة أ إ
بناء دولة أŸؤوسشسشات ودعما ’سشتمرأرية
أÎŸششح Úضشمن تششكيÓت سشياسشية عن
أإ’‚ازأت و–ق - -ي- -ق م- -ك- -اسشب أك Ìم- -ع
غÒه-ا ،أن-ت-ق-اد ق-د ي-ط-ال ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل
’عÓ-م و‡ث-ل-ي-ه-ا أÙل-ي ،Úل-ك-ن-ه ي-خ-في
تصش -ح -ي -ح وم -ع-ا÷ة أل-ن-ق-ائصص أل-ت-ن-م-وي-ة أل- -ت- -ن- -م- -وي ‘ ظ -ل إأصش Ó-ح -ات ق -ان -ون -ي -ة أ إ
’قصشاء وأŸلخصص ‘
’تهام با إ
’سشيما ‘ أÛال ألفÓحي وعلى مسشتوى ودسش-ت-وري-ة ث-ري-ة وضش-م-ان-ا ÿدم-ة إأعÓمية حقيقة هذأ أ إ
أل -ق -ط -اع-ات أ’ق-تصش-ادي-ة أŸن-ت-ج-ة وك-ذأ م -ث -ال -ي -ة ت -ع-د ه-ي أأ’خ-رى ح-ق-ا دسش-ت-وري-ا أمتناع أŸرششحة ألثانية ‘ قائمة ألتششكيلة
أ’سشتفادة من ألدروسص أ’قتصشادية ألتي للموأطن.
أ◊زبية عن حضشور حصشة إأذأعية ورفضص
مرت بها ألبÓد ‘ ألسشنوأت ألسشابقة من ول -يسص م -ن ب -اب أل-ت-ذم-ر أن ت-وصش-ف م-ه-ن-ة تعويضشها باÎŸششحة ألثالثة ‘ ألقائمة من
’ذأعة أÙلية ألتزأما بالتعليمات
خÓل عدم أ’عتماد ألكلي على أقتصشاد أإ’عÓ- -م وألصش- -ح- -اف -ة Ãه -ن -ة أŸت -اعب أو طرف أ إ
أÙروق -ات وأ’سش -ت -ث -م -ار ‘ أل -ك-ف-اءأت أل -ب -حث ع -ن أŸت -اعب ،إأ‰ا م -ن ح -يث م -ا أŸوج -ه -ة وألÈن -ام -ج أŸك -ي-ف م-ع أ◊دث
ألعلمية وألبششرية.
تسشعى إأليه وسشائل أإ’عÓم لتوجيه ألرأي أ’نتخابي.
ألعام ألوطني نحو قبلة ألوطن فÎصص أ أ
’رأء غ Òذلك ،وج - -د أŸرأسش - -ل - -ون أÙل - -ي- -ون
مدأومة هيئة مرأقبة أ’نتخابات ترفضض
’عÓ-م-ية
وألتوجهات مهما أختلفت ‘ هدف وأحد أل-ت-اب-ع-ون ıت-ل-ف أŸؤوسشسش-ات أ إ
قد يÎآأى إأ ¤ذهن ألكث Òلكنه ليسص سشوى صش -ع -وب -ة ‘ م-ت-اب-ع-ة –رك-ات أÎŸشش-حÚ
إأخطارأ ضشد أإ’ذأعة أÙلية
ذلك أ÷انب أŸششرق وأŸن ‘ Òقلب كل خÓ-ل أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-و’ية معسشكر،
حشش-دت ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل أإ’عÓ-م أل-وط-ن-ية ج- -زأئ- -ري غ- -ي- -ور ع- -ل- -ى وط- -ن- -ه ،ك -ل ذلك بسش-بب ك-ث-اف-ة ب-رن-ام-ج أل-ت-ج-م-عات ألششعبية
ق- -درأت- -ه- -ا وك- -ف- -اءأت- -ه -ا Ÿسش -اي -رة أ◊دث بإامكانيات كثÒأ ما تكون ششحيحة وغ ÒوألتغيÒأت ألتي تطرأ عليه فجأاة هذأ زيادة
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي أأ’ب- -رز م -ن ح -يث أه -م -ي -ت -ه متوأزنة بل أحيانا تكاد تنعدم ،أأ’مر ألذي عن غياب أ◊سص ألتوأصشلي ب ÚأÎŸششحÚ
’عÓمية أÙلية.
’سشرة أ إ
’سشتقرأر ألبÓد وتعزيزأ لقوأعد أإ’قÓع ل- -ن يشش- -ف- -ع Ÿه- -ن- -ي- -ي أل- -ق- -ط- -اع ‘ Œنب أنفسشهم وأ أ

بجاية:

أÎŸششحؤن يعرضشؤن برأ›هم أ’نتخابية ‘ ظروف حسشنة
لحزاب السشياسشية
دخل ‡ثلو ا أ
ببجاية بقوة ‘ اليوم الثا Êللحملة
النتخابية ،بهدف إاقناع الناخب Úمن
خÓل عرضس اÙاور الكÈى
لÈا›همﬂ ‘ ،تلف التجمعات
لنششطة ا÷وارية،
الششعبية وا أ
لكسشب أاك Èعدد من اŸقاعد
الŸÈانية ‘ قبة قصشر زيغود يوسشف،
وتعد اŸهمة الرئيسشية للمÎششحÚ
هي إاقناع الناخب Úبالتوجه إا¤
مكاتب التصشويت –ت ششعار
«انتخبوا» و«سشّمع صشوتك» ،التي
تتواجد ملصشقاتها ‘ السشاحات
العمومية على مسشتوى كافة
البلديات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن يونسس من برج بوعريريج:

أ’نتخابات أŸقبلة ””فرصشة لÓنتقال ألدÁقرأطي ألهادئ””
أاكد رئيسس حزب ا◊ركة الششعبية
ا÷زائرية عمارة بن يونسس ،أامسس ،من
برج بوعريريج ،بأان النتخابات
التششريعية اŸقبلة ““فرصشة لÓنتقال
الدÁقراطي الهادئ““.
وق -ال رئ -يسص أ◊زب خ Ó-ل ل -ق -اء ج -م-ع-ه م-ع
‡ث -ل -ي تشش -ك -ي -ل -ت -ه ألسش -ي -اسش -ي -ة Ãق-ر ح-زب-ه
بعاصشمة ألو’ية إأن برنامج حزبه يحمل ششعار
من أجل دÁقرأطية هادئة ““كون ألفوضشى ‘
أŸطالبة بالتغي Òلن تأاتي با◊لول ألناجعة““،
مسشتد’ ‘ ذلك Ãا يجري ‘ دول أ÷وأر.
وأكد ذأت أŸتحدث بأانه ““على ألششعب إأسشماع
صشوته من خÓل أ’قÎأع““ لكي يكون ـ حسشبه-
““لدينا نوأب ذوو مصشدأقية وششرعية “كنهم
م- -ن أل- -ق- -ي- -ام ب- -إاصشÓ- -ح -ات ف -ع -ل -ي -ة ÿدم -ة
أŸوأطن.““Ú
وألح بن يونسص من جهة أخرى على ضشرورة
ألتوجه لنمط أقتصشادي جديد كون ـ حسشبه ـ
““أل- -تسش- -ي Òأ’ششÎأك- -ي وأ’إدأري ل- -ل- -مشش- -اك- -ل
أ’قتصشادية قد أثبت فششله ‘ ألدول ألتي
تبنته““.
وأردف قائ Óبأانه ““’ بد أن ننتقل إأ‰ ¤ط
أقتصشادي حر يعتمد على أŸبادرة ‘ إأنششاء

م -ؤوسشسش -ات أق -تصش -ادي -ة وك -ذأ ضش -رورة ت -ن-وي-ع
أ’ق- -تصش -اد أل -وط -ن -ي وأÿروج م -ن أل -ت -ب -ع -ي -ة
للمحروقات““.
وختم رئيسص أ◊ركة ألششعبية أ÷زأئرية لقائه
Ãمثلي تششكيلته ألسشياسشية قائ Óبأان حزبه
““يريد جزأئر ألسشلم وأŸصشا◊ة وأ’سشتقرأر““
ومؤوكدأ ““بأانها ألكنز ألوحيد لدى ألششعب““.

..ويصشرح من مسشيلة

ألدÁقرأطية هي ألؤسشيلة ألؤحيدة للؤصشؤل إأ ¤ألسشلطة
لم Úالعام للحركة الششعبية
جّدد ا أ
ا÷زائرية عمارة بن يونسس ،مسشاء
أامسس ،خÓل تنششيطه لتجمع ششعبي
بالقاعة اŸتعدد الرياضشات Ãقرة،
دعوته للمواطن Úمن أاجل اŸششاركة
القوية ‘ النتخابات التششريعية
لنها تكتسشي أاهمية قصشوى
القادمة أ
وتب Úمدى النضشوج للدÁقراطية.

أŸسسيلة :عامر ناجح

أشش- -ار ب -ن ي -ونسص إأ ¤أن أل -دÁق -رأط -ي -ة ه -ي
ألوسشيلة ألوحيدة للوصشول أإ ¤ألسشلطة ،منتقدأ
أل -دأع Úإأ ¤أŸق -اط-ع-ة وتسش-اءل ع-ن أل-ب-دي-ل
أŸت- -ع- -ل- -ق ب- -الشش- -عب أ÷زأئ -ري خ -اصش -ة وأن
أ’ن -ت -خ -اب -ات حسش -ب -ه ت -ع -ت Èقضش -ي -ة أ÷م-ي-ع
ي -ت -ح -م -ل -ه -ا أل-ك-ل م-ن م-تصش-دري أل-ق-وأئ-م 25

باŸسشيلة ‘ ما يتعلق بنسشبة أŸششاركة.
و ذ ك - - - - -ر أŸت - - - - -ح - - - - -دث أ ن أ Ÿم - - - -ار سش - - - -ة
أل -د  Áق -رأط -ي -ة أل -ت -ي ن-ع-يشش-ه-ا أ ل يوم ضشحى
ألع د ي د م ن ألش ش ب ا ب ل كي نر ت ق ي بها ،موؤكدأ
أن ششعار أ◊زب هو من أجل دÁقرأطية
ه -ا د ئ -ة و د  Áق -رأط -ي-ة أ لسش-ل-م أ ’ ج-ت-م-اع -ي
أسشاسشها أ◊رية وترفضص ألعنف وأÿرأب
من أجل جزأئر عصشرية.
و دعا أŸتحدث ألسشياسشي Úإأ ¤ضشرورة رفع
مسشتوى ألنقاشص وعدم ألكذب على ألششعب
أ÷زأئري.
بن يونسص –دث مطو’ ‘ كلمته عن ألربيع
ألعربي وما ◊ق من خرأب ودمار بدول أ÷وأر
على غرأر تونسص وليبيا ومصشر وسشوريا منددأ
ب -ال -ع -م -ل أإ’ج -رأم -ي أأ’خ Òأل-ذي أودى حسش-ب-ه
بالعديد من ألضشحايا.

ا÷بهة ا÷زائرية للتنمية وا◊رية والعدالة

”” ’ نؤؤمن بسشياسشة ألكرسشي ألششاغر””

‘ هذأ ألصشدد أختار متصشدر ألقائمة أ◊رة
أŸوأطن Úأأ’حرأر ،حميد فرحات مدينة
بني مليكشص ،للتأاكيد على ضشرورة أŸششاركة
ألقوية من أجل ألتغي ،Òعلى أعتبار أن و’ية
بجاية بحاجة إأ‡ ¤ثل Úحقيقي Úيدأفعون
على ألتنمية ،خاصشة أنها تتميز بإامكانيات
طبيعية كبÒة وبششرية.
مضش- -ي -ف -ا ،أن أل -ت -ع -ددي -ة أ◊زب -ي -ة م -كسشب

دÁق - -رأط - -ي ،غ Òأن أأ’ح- -زأب ه- -اج- -رت
“ثيل أŸوأطن Úو ⁄ترق إأ ¤ألتطلعات،
وشش ّ-دد ع -ل-ى ضش-رورة أŸشش-ارك-ة ي-وم 4ماي
أŸق -ب -ل لÎسش -ي -خ أل -دÁق-رأط-ي-ة أ◊ّق-ة ‘
أ÷زأئر ،وأختيار ‡ثل Úأكفاء لهم صشلة
إأيجابية ويومية باŸوأطن ،Úويجسشون نبضص
قلب ألتنمية أÙلية كما يرفعون أنششغا’ت
أŸوأطن Úإأ ¤أ÷هات ألوصشية.
كما رأفع أŸتحدث من أجل منح ألو’ية
ب-رن-ا›ا خ-اصش-ا ،وذلك ل-ل-ن-ه-وضص ب-ال-ت-نمية
لكي تكون متسشاوية مع ألو’يات أأ’خرى من
ألوطن ،بعدما عرفت أسشتقرأرأ ‘ أآ’ونة
أأ’خÒة وه -و ب -رن -ام -ج سش -ي -ؤوه -ل -ه -ا ل -ت-ك-ون
Ãصشاف أŸدن أŸتوسشطية.
ومن جهته ،نششط متصشدر حزب ألتجمع من
أجل ألثقافة وألدÁقرأطية عثمان معزوز،
لقاء جوأريا أنطÓقا من مقر أ◊زب إأ¤
غ - -اي - -ة أŸدن - -ي- -ة أل- -ق- -دÁة– ،ت شش- -ع- -ار
““أنطÓقة جديدة للجزأئر““ ،لششرح برنامج
أ◊زب سش -وأء ع -ل -ى أŸسش -ت -وى أل -وط -ن-ي أو
أÙل- -ي ،وح- -رصص ع- -ل- -ى ضش -رورة ﬁارب -ة
ألتششاؤوم وأŸششاركة بقوة ‘ أ’نتخابات من
أج - -ل أل - -ت - -غ - -ي ،Òوب - -عث أأ’م- -ل ‘ أن- -فسص
أŸوأط -ن Úم -ن أج -ل مسش-ت-ق-ب-ل أفضش-ل ،أ’ن
أ◊زب يرى أنه ’ وجود أ’وضشاع يائسشة،

وأن - -ه م - -ع- -روف ب- -الصش- -رأح- -ة وألصش- -دق ‘
خ -ط -اب-ه ،ك-م-ا ق-ام م-ن-اضش-و أ◊زب ب-ت-وزي-ع
ك -ت -ي -ب -ات ت -تضش -م-ن ب-رن-ام-ج أ◊زب ،حضش-ر
أ◊زب ع -دة نشش -اط -ات ج -وأري-ة وŒم-ع-ات
ششعبية ع Èعديد مناطق ألو’ية.
أما حزب جبهة ألتحرير ألوطني فقد أختار
أ◊مÓت أ÷وأرية ،و‘ هذأ ألصشدد أكد
أÎŸششح عبد أ◊ميد مروأ ،Êعلى ضشرورة
تششجيع أ’سشتثمار وألنهوضص بالتنمية ،كما
حث ع - -ل - -ى ضش - -رورة –سش- -يسص أŸوأط- -نÚ
ب -أاه -م -ي -ة ت -وج -ه -ه -م ب -ق -وة أ’دأء وأج -ب -ه -م
أ’ن -ت -خ-اب-ي ي-وم  4م -اي أل-ق-ادم’ ،خ-ت-ي-ار
‡ث -ل -ي -ه-م وب-ن-اء أل-وط-ن –ت شش-ع-ار أأ’م-ن
وأ’زدهار ‘ ظل ألعزة وألكرأمة.
و‘ نفسص ألسشياق ،نششط ،متصشدر حزب
أل-ع-م-ال أ’ششÎأك-ي ك-م-ال ع-يسش-ات ،ن-دوة
صشحفية Ãقر أ◊زب ،أعت Èمن خÓلها
أ’سش -ت -ح -ق -اق أ’ن -ت -خ -اب-ي أŸق-ب-ل م-نÈأ
لطرح أفكاره ،وألتي يطمح من خÓلها
ل- -ل- -دف- -اع ع- -ن ح- -ق -وق أل -ع -م -ال و–سشÚ
أŸسش- -ت- -وى أŸع- -يشش- -ي ل- -ك- -ل أŸوأط -ن،Ú
وت -اأسش-ف أŸت-ح-دث ع-ل-ى ع-دم حصش-ول-ه-م
على تصشريح أ’نتدأب ،ألذي يسشمح لهم
ب-ال-ت-ف-رغ ل-ل-ح-م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة خ-اصشة أن
أغلب مرششحيها ومناضشليها عمال.

أاك- - -د رئ - -يسس ا÷ب - -ه - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
ل -ل -ت -ن -م -ي-ة وا◊ري-ة وال-ع-دال-ة ال-ط-يب
ي - -ن - -ون ،أامسس ،بÈج ب - -وع - -ري- -ري- -ج ،أان
مشش- - -ارك- - -ة ح- - -زب- - -ه ‘ الن- - -ت - -خ - -اب - -ات
ال-تشش-ري-ع-ي-ة اŸق-ب-لة تعد ““–ديا لدعاة
اŸق- -اط- -ع- -ة““ وأان- -ه ل ي- -ؤوم- -ن بسش- -ي- -اسش- -ة
الكرسشي الششاغر.
ودعا ينون ‘ Œمع ششعبي نششطه ‘ إأطار
حملة أ’نتخابات ألتششريعية لـ  4مايو أŸقبل
م-ن-اضش-ل-ي تشش-ك-ي-ل-ت-ه ألسش-ي-اسش-ية إأ ¤أŸششاركة
بقوة ‘ أ’سشتحقاق ألسشياسشي أŸقبل من أجل
““إأحدأث ألتغي.““Ò
وقال ‘ هذأ ألصشدد““ :حزبنا  ⁄يششارك ‘
أي تششريعيات أ’نه أعتمد منذ  4سشنوأت
فقط غ Òإأننا عازمون على إأسشماع صشوتنا و’
ن-ؤوم-ن ب-ف-ك-رة أŸق-اط-ع-ة وبسش-ي-اسش-ة أل-ك-رسش-ي
ألشش -اغ -ر““ ،م -ع -تÈأ ع -دم رضش -ا أŸوأط -ن ع-ن
ألوضشع ألذي يعيشص فيه ’ يعني ـ حسشبه ـ
أ’سشتسشÓم بل أصشبح ألوضشع يحتم عليه أن
يصش- -وت ““ب -ق -وة إ’ح -دأث أل -ت -غ -ي““Òع -ل -ى ح -د
تعبÒه.
وأضشاف ينون بأان برنامج تششكيلته ألسشياسشية
مسشتمد من أنششغا’ت أŸوأطن أليومية ،مÈزأ
أن- -ه ي- -فضش- -ل أل- -ع- -م- -ل أ÷وأري وأ’سش- -ت- -م- -اع
’نشش -غ -ا’ت أŸوأط-ن Úق-ب-ل إأل-ق-اء ك-ل-م-ت-ه ‘

اع-تÈت اÛل-ة الشش-ه-ري-ة الفرنسشية
““اأف - -ريك-اآزي““ ‘ ع - -دده- -ا الأخ ،Òاأن
تششريعيات مايو اŸقبل سشتجري ‘ مناخ
سشياسشي يتسشم بالهدوء.
أك- -دت أÛل- -ة ‘ ع- -دد أب- -ري -ل ،أن ه -ذه
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشش-ري-ع-ي-ة سشتجرى ‘ مناخ
سشياسشي يتسشم بالهدوء ،مع ضشمانات كبÒة
فيما يخصص نزأهة ألتصشويت –ت أإششرأف
أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا أŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أŸت- -ك- -ون- -ة م- -ن قضش -اة وشش -خصش -ي -ات م -ن
أÛتمع أŸد.Ê
وكتبت أÛلة ،أنه من ألنادر أن نرى ‘

بلد معرضص للتهديد ألذي يÈر أ’نغÓق
على ألنفسص ،حرصشا مثل حرصص أ÷زأئر
ع- -ل -ى ب -ل -ورة مسش -ار دÁق -رأط -ي م -رأدف -ه
أ◊وأر وأŸنافسشة ألسشلمية ألتي –سشمها
صشناديق أ’قÎأع ،مششÒة أإ ¤أ’نتخابات
تعاقبت منذ  18سشنة ‘ موأعيدها دون
أن- -ق- -ط- -اع‡ ،ا سش- -م- -ح بÎسش- -ي- -خ ل- -ب -ن -ات
ألدÁقرأطية ‘ ألبÓد.
و أب- - -رزت أÛل- - -ة ،أن أل- - -دÁق- - -رأط - -ي - -ة
أ÷زأئرية تعززت بالرغم من أ’عÎأضشات
وأŸن- -اورأت ألصش- -غÒة أح- -ي- -ان -ا و أن -ه -ا ⁄
تنسشاق ورأء ““ألربيع ألعربي““ أŸفÈك ‘

أل- -دوأوي- -ن أÿارج -ي -ة ،ح -يث “ك -نت م -ن
Œاوزه دون عناء أو ضشرر وذلك بالرغم من
أن أ÷زأئر عادت من بعيد تقول أÛلة.
وذكرت باأن أ÷زأئر وأجهت خÓل أكÌ
من عششر سشنوأت ،هجوما ’ يوصشف من
أجل أإقامة «دولة أإسشÓمية» مزعومة عن
ط -ري -ق ت -اأوي -ل ج -ن -و’ Êإسش Ó-م م -ن -اورأت
سشياسشية مسشمومة.
وب-خصش-وصص تشش-ري-ع-ي-ات  4م-اي-و أŸق-بل،
أوضش- - - -حت أÛل- - - -ة أن ج- - - -ل أ’أح- - - -زأب
أŸع- -ت- -م -دة ق -دمت مÎشش -ح‡ Úا ي -ع -زز
ششرعية ألتصشويت ،مششÒة أإ ¤أن نتيجة

سشياسشة ألتعليم وأسشع ألنطاق وأŸتوأصشل
منذ  50سشنة ،تتجلى ‘ تششبيب وتاأنيث
هيئة أنتخابية –ضشرت بششكل وأسشع.
كما أبرزت أÛلة أŸسشتوى ألثقا‘ ألعا‹
ألذي “خضص عنه ›تمع سشياسشي جديد
م- -ت- -ب- -ن- -ي Ÿوأضش -ي -ع غ Òمسش -ب -وق -ة م -ن -ذ
أ’سش -ت -ق Ó-ل ،م-وؤك-دة أن أل-ن-ق-اشص أضش-ح-ى
أليوم أك Ìهدوءأً ،رغم ألتهديدأت ألتي
–دق ب- -ال- -ب- -ل -د ‘ ح -دوده وأل -ت Ó-ع -ب -ات
ألوأردة من أÿارج وألتي يروج لها ﬁليا
ب- -عضص أıرب Úأل -ب -ع -ي -دي -ن ع -ن أل -وأق -ع
ألوطني.

بجاية :بن ألنوي توهامي

ألعدد
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ألتجمعات ألششعبية وذلك إ’عطاء تصشوره ـ كما
ق - -ال -ح- -ول أ’نشش- -غ- -ا’ت أŸط- -روح- -ة ◊ل
أŸششاكل أنطÓقا من برنامج أ◊زب ألذي
يسشعى إأ ¤ألتغي Òأ◊قيقي.
وأشش- -ار ذأت أŸسش- -ؤوول ألسش -ي -اسش -ي ك -ذلك إأ¤
ضشرورة ألرفع من مسشتوى مضشمون أÿطاب
ألسشياسشي من طرف ألنخبة ألسشياسشية قائ:Ó
““’ ب -د أن ت -تضش -اف -ر ج -ه -ود أ÷م -ي-ع (سش-ل-ط-ة
ومعارضشة) لتنوير أŸوأطن Úوتوعيتهم““.

›لة «أأفريك-آأزي» :تششريعيات ماي سشتجري ‘ مناخ سشياسشي يتسشم بالهدوء
و أوضش- -حت أÛل- -ة م- -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أن
أل -ع -رضص ألسش -ي -اسش -ي أ÷دي -د ي-خ-تصش-ر ‘
ألدسشتور أŸعدل سشنة  2016وألذي يتوج
أ’إصشÓحات أŸباششرة منذ  ،1999مضشيفة
أن هذأ ألتعديل ألدسشتوري ألهام ألذي ”
بالتششاور مع أ’أحزأب ألسشياسشية وأÛتمع
أŸد Êقبل أŸصشادقة عليه ‘  7فÈأير
 2016من قبل ألŸÈان ،أإ‰ا جاء لتعزيز
دول -ة أل -ق -ان -ون وت -رسش -ي -خ أل -دÁق -رأط -ي -ة
وتوطيد ألوحدة ألوطنية ،مششÒة أإ ¤أنه
“ي-ز أسش-اسش-ا ب-ا’عÎأف ب-ا’أم-ازي-غ-ية لغة
وطنية ورسشمية أإ ¤جانب ألعربية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ١١أافريل  ٢٠١٧م
ا ل م و ا ف ق لـ  ١ ٤ر ج ب  ١ ٤ ٣ ٨هـ

كفاءات عسسكرية لتأادية مهام بروح قتالية عالية

«ألشضعب» تزور أŸدرسضة ألعليا للمشضاة بشضرشضال

العدد

١٧٣٠٨

مقاولون وضسعوا ‘ اÿانة ا◊مراء
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زوخ :ألتعجيل بإا‚از ألسضكنات أŸتأاخرة

برامج تكوين Ÿسسايرة القوات الÈية التطور التكنولوجي
لعÓم الوطنية و‘ مقدمتها «الشسعب» بزيارة موجهة ıتلف الورشسات واıابر
حظيت وسسائل ا إ
التكوينية للمدرسسة العليا للمشساة الشسهيد جلول عبيدات بشسرشسال ،أامسس ،تزامنا والذكرى  24لتأاسسيسس
الصسرح العسسكري الذي خرج كفاءات وسسهر على تكوين موارد بشسرية “ثل ا◊لقة اŸفصسلية ‘ تطور
وعصسرنة ا÷يشس.

أاك -د وا‹ ال -ع-اصس-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
زوخ ،أان ال-ع-اصس-م-ة ت-ع-رف ف-ائضس-ا ‘
ع -دد السس -ك-ن-ات واŸق-درة بـ  84أالف
سسكن مقابل  72أالف عائلة بحاجة
إا ¤الÎحيل لسسكنات لئقة ،مشسÒا
إا ¤أانه ” اسستهÓك  38أالف سسكن
لغاية السساعة ،مفيدا ‘ سسياق آاخر
أان ال- -ن -ق -ل سس -ي -ك -ون ›ا Êل -ف -ائ -دة
اŸواطن Úالذين سسيدلون بأاصسواتهم
يوم القÎاع.

سصارة بوسصنة
شصرشصال :عÓء ملزي
تندرج الزيارة ضضمن سضياق اıطط
ال-وط-ن-ي لÓ-تصض-ال ل-ق-ي-ادة ال-ق-وات الÈية
للتعريف Ãسضار التكوين وجعله عينة ‘
ت -أاه -ي -ل اŸورد ال -بشض -ري ﬁرك ال-ت-ط-ور
–رصس ع -ل -ي -ه ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس
Ÿواج -ه -ة ال-ت-ح-دي-ات ال-راه-ن-ة Ãخ-ت-ل-ف
أاشضكالها.وهي مواجهة تفرضس ا÷اهزية
وال- -رؤوي- -ة ا’سض- -تشض- -راف- -ي -ة ال -ت -ي ت -رصض -د
تطورات اأ’حداث واأ’خطار والرد عليها
بالكيفية وا’قتدار قبل وقوعها.
ق -ائ -د اŸدرسض -ة ال-ع-م-ي-د ري-ح ج-ي‹Ó-
أاشضار ‘ معرضس تقدÁه للمدرسضة إا ¤أاّن
سض Ó-ح اŸشض -اة ي-ع-ت Èأاه-م رك-ي-زة ت-ع-ت-م-د
ع -ل -ي -ه -ا ا◊روب وم -ن ث ّ-م ف -ق -د اع -ت -م-د
ب-اŸدرسض-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-مشض-اة ن-ظ-ام ت-دريبي
م -ت -ك -ام-ل ب-د’ م-ن ال-ت-ق-ل-ي-دي ال-ذي ك-ان
سضائدا من قبل وهو يهدف إا ¤تنمية
ال -ق -درات واŸه-ارات ال-ف-ن-ي-ة والسض-ل-وك-ي-ة
للطلبة ،مؤوكدا على أان ا’نتقال من جزئية
إا ¤أاخرى ‘ التكوين والتدريب ’ يتم
بصضفة آالية ودون التأاّكد من إاتقان ا÷زء
السضابق.
وق - -دمت Ÿم- -ث- -ل- -ي وسض- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م
ال -وط -ن -ي -ة شض -روح م -فصض-ل-ة ح-ول أاج-ن-ح-ة
عرضس أاسضلحة القتال التي تعتمد عليها
اŸدرسضة ‘ تكويناتها بدءا من القاذفات
وان -ت -ه -اء ب -أاج -ن -ح-ة اإ’شض-ارة وا’تصض-ا’ت
وال -ع-ي-ادة اŸت-ن-ق-ل-ة اÛه-زة ب-ال-ت-ق-ن-ي-ات
ا◊دي -ث -ة ال -ت -ي ق -د ت -ف -ت-ق-د إال-ي-ه-ا ب-عضس
اŸؤوسضسض - -ات ا’سض - -تشض - -ف - -ائ - -ي- -ة وم- -رورا
Ãخ- -ت- -ل- -ف ال- -ع- -رب- -ات اŸدرع- -ة م- -ن- -ه -ا
واÛنزرة واŸدولبة.
ط- -اف أاف- -راد وسض- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م أايضض -ا
بورشضات التكوين ‘ ﬂتلف التخصضصضات
العسضكرية اŸرتبطة بسضÓح اŸشضاة Ãعية
ﬂابر أاخرى تعنى باإ’عÓم اآ’‹ واللغة
ا’‚ل -ي -زي -ة ب -ح-يث ق-ال ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
الزيارة أاّن خريج اŸدرسضة يجب أان يكون
ملما با÷وانب التي Œعل منه شضخصضية
عسض -ك -ري-ة م-ت-ك-ام-ل-ة م-ن ح-يث اŸه-ارات
ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة وال-ع-لمية واللغوية والسضلوكية.
ل-فت ان-ت-ب-اه-ن-ا –ّك-م ال-ط-ل-ب-ة اÎŸبصضÚ
باŸدرسضة باآ’ليات العسضكرية واأ’سضلحة
التابعة للمشضاة بالشضكل الذي يÎجم كونهم
حاصضل Úعلى مسضتوى عال من التكوين.
ب- -رز ذلك ج -ل -ي -ا ل -ن -ا خ Ó-ل اسض -ت -ع -راضس
الرياضضات القتالية الذي نفذه ›موعة
من الطلبة اÎŸبصض Úهناك وكذا عملية

اق -ت -ح -ام ب -يت مشض -ب -وه ك-انت ت-ت-واج-د ب-ه
›م -وع -ة م -ع -ادي -ة “ك-ن أاف-راد ال-ف-رق-ة
اŸه -اج -م -ة م -ن السض -ي -ط -رة ع-ل-ى ال-وضض-ع
والقضضاء على أافراد العدو مع أاسضر عدد
آاخر دون تكّبد آاية خسضائر بشضرية تذكر.
‘ السض -ي -اق ذات -ه ف -ق -د أاب -رز ال -ط -ل -ب -ة
اÎŸبصضون باŸدرسضة قدرات عالية ‘
التحكم –ديد موقع العدو والرمي عن
طريق اÙاكاة قبل اŸرور إا ¤مرحلة
ال-ت-ط-ب-ي-ق اŸي-دا Êوه-ي اŸن-ه-ج-ي-ة ال-تي
اع-ت-م-دت-ه-ا اŸدرسض-ة ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن ت-نفيذ
الÈام-ج ال-ت-دري-ب-ي-ة بصض-ف-ة دق-ي-ق-ة وفعالة
ب- -ح -يث أاب -دى ›م -ل اÎŸبصض Úه -ن -اك
ق -درات ع -ال -ي -ة ‘ ال -ت -ح -ك -م ‘ أان -ظ -م-ة
ا’عÓم اآ’‹ وجزئيات ﬂتلف اأ’سضلحة

اŸتداولة ،اأ’مر الذي يÈز بوضضوح مدى
مسضايرة القوات الÈية للتطور التكنولوجي
ا◊اصضل ‘ العا.⁄
اŸدرسض- -ة ال- -ع- -ل- -ي -ا ل -ل -مشض -اة ت -أاسضسضت
Ãوجب م- -رسض- -وم رئ- -اسض- -ي ‘  ١٠أافريل
 ١99٣باسضم اŸدرسضة التطبيقية للمشضاة.
–ولت إا ¤ق -طب رئ -يسض -ي ل -ل -ت -ك -وي -ن ‘
سضÓ- -ح اŸشض- -اة و“ت تسض -م -ي -ت -ه -ا ب -اسض -م
الشضهيد جلول عبيدات ‘ نوفم،٢٠١5 È
قبل أان تأاخذ إاسضم اŸدرسضة العليا للمشضاة
‘ جوان  ٢٠١6وهي تضضطلع حاليا بتكوين
الضض -ب -اط ال -ع -ا ÚŸوضض -ب -اط ا’ح -ت -ي-اط
وضضباط الصضف العا ÚŸواŸتعاقدين ‘
ﬂت-ل-ف ال-دورات وال-ت-خصضصض-ات ال-ت-اب-ع-ة
لسضÓح اŸشضاة.

ق -ال زوخ خ Ó-ل اسض -تضض -اف -ت -ه ب -ف-وروم
اإ’ذاع -ة ،أامسس ،إان -ه سض -ي -ت-م ت-وف Òال-ن-ق-ل
›ا Êواأ’ك -ل أ’ب-ن-اء ال-ع-ائÓ-ت اŸرح-ل-ة
قبل التشضريعيات اŸقبلة واŸقدرة بـ ٤
آا’ف عائلة ،خاصضة وأان الفÎة سضتتزامن
واإ’م -ت -ح -ان -ات ال -رسض-م-ي-ة ل-ن-ه-اي-ة السض-ن-ة
الدراسضية ،مشضÒا إا ¤أان العائÓت التي ⁄
تغ Òبطاقات إاقامتها من أاجل ا’نتخاب
سض- -ي- -ت- -م ت -وف Òح -اف Ó-ت ب -اÛان اأم -ام
مقرات البلديات من أاجل اأخذ اŸواطنÚ
Ÿراكز اإ’قÎاع ‘ الرابع ماي اŸقبل من
أاج - -ل اإ’د’ء ب - -أاصض - -وات - -ه - -م ‘ م - -راك - -ز
التصضويت التي كانوا يصضوتون بها للقيام
بواجبهم الوطني.
وأاضضاف زوخ أان السضكنات التي كانت
تعرف تأاخرا ‘ أاشضغال اإ’‚از وخاصضة
السض-ك-ن-ات ال-تسض-اه-م-ي-ة ا’جتماعية والتي

مدير تعبئة اŸوارد اŸائية عبد الوهاب سسماتي:

ك -انت م -ن حصض-ة «ب-ات-ي-ج-اك» ي-ت-م ح-ال-ي-ا
اإ’سضراع ‘ وتÒة اإ‚ازها خاصضة وأانه ”
تسض-ل-يم  ٢١األ- -ف شض- -ق -ة م -ن ب ٤٢ Úأالف
وحدة ،حيث صضنف العديد من اŸقاولÚ
‘ اÿان -ة ا◊م -راء بسض -بب “اط -ل -ه-م ‘
وتÒة اأ’شضغال بهذه الصضيغة.
و‘ شضأان آاخر كشضف وا‹ العاصضمة،
بأانه قد ” ا’تفاق مؤوخرا خÓل زيارته
Ÿدينة ليل الفرنسضية والتي حضضر فيها
م -ل -ت -ق -ى ح -ول دع -م الشض -ب -اب وخ -ري-ج-ي
ا÷ام -ع -ات ح -ام -ل -ي اأ’ف-ك-ار واŸواهب،
ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م م-ل-ت-ق-ى خ-اصس ه-ذا الشض-ه-ر
–ت عنوان «اŸدينة الذكية واŸواطنة»،
ح -يث سض -ي-ك-ون ف-رصض-ة ل-لشض-ب-اب م-ن أاج-ل
إاب -راز م -واه -ب -ه -م وإاب -داع-ات-ه-م ال-ف-ك-ري-ة
لÓسضتفادة من Óﬁت وقروضس ،كما ”
ا’سضتعانة بأاربعة خÈاء من أاوروبا من
اأج- -ل إاع- -داد ﬂط- -ط ال -ت -ع -م Òاÿاصس
بالعاصضمة.
وأاك- -د ال- -وا‹ أان -ه ” الشض -روع ‘ م -ن -ح
ع -ق -ود اŸل -ك -ي -ة ل -ل-ق-اط-ن Úب-ال-ت-ج-زئ-ات
واأ’راضض -ي ال -ف Ó-ح-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-وك-ا’ت
العقارية ،بعد أان ” إاحصضاء  ٢6أالف عائلة
’ “لك ع -ق -ود اŸل -ك-ي-ة أ’راضض-ي-ه-ا وك-ذا
ب -ن -اي -ات -ه -ا ،وه -و اأ’م -ر ال -ذي صض-عب م-ن
ع-م-ل-ي-ة شض-راء وب-ي-ع اŸم-ت-ل-ك-ات ال-عقارية
وحتى الرهن ،مفيدا بأانه ” الشضروع ‘
م -ن -ح ال -ع -ق -ود ان -ط Ó-ق -ا م -ن اŸق-اط-ع-ة
اإ’داري-ة ل-روي-ب-ة ل-تشض-م-ل ب-اق-ي ال-ب-ل-ديات
’حقا.

أ÷زأئر تسضÎجع  3مليون م Îمكعب من أŸياه أŸتسضربة يوميا
كشس - -ف م- -دي- -ر ت- -ع- -ب- -ئ- -ة اŸوارد
اŸائ-ي-ة ع-ب-د ال-وه-اب سس-م-ات-ي ،ع-ن
اسسÎجاع ا÷زائر ل  3مليون مÎ
م -ك -عب م-ن اŸي-اه اŸتسس-رب-ة ي-وم-ي-ا،
مشسÒا إا ¤أاهمية التحكم ا÷يد ‘
تسس -ي Òشس -ب-ك-ات ت-وزي-ع اŸي-اه ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني.

صصونيا طبة
وأاوضضح مدير تعبئة اŸوارد اŸائية
خ Ó- -ل ن - -دوة ن - -ظ- -مت أامسس Ãن- -ت- -دى
«اÛاهد» أان السضدود وحدها ’ تكفي
لسضد ا’حتياجات الوطنية للمياه وإا‰ا
يجب اسضتغÓل اŸياه ا÷وفية وا◊فر
ل -ك -ي ت -ت -غ -ذى م -ن -ه -ا ب -عضس اŸن -اط-ق،
باإ’ضضافة إا ¤اŸياه اŸتسضربة التي يتم
اسضÎج- -اع  ٣م -ل-ي-ون م Îم-ك-عب م-ن-ه-ا
يوميا ،معتÈا إاياها موردا هاما يجب
اسضتغÓله لتخفيف الضضغط على السضدود
ال- -ت- -ي ت- -ع- -م -ل ع -ل -ى ت -زوي -د اŸن -اط -ق
اÛاورة لها باŸياه كسضد بني هارون
وكدية أاسضردون اللذان يعتÈان من أابرز
إا‚ازات القطاع.
وأاضضاف أان كافة اإ’جراءات والتدابÒ
التقنية والعملية ” اتخاذها لتجسضيد
نظام –ويل مياه السضدود نحو و’يات
أاخ- -رى م -ن خ Ó-ل ت -زوي -د أاك Èسض -د ‘
ا÷زائر بني هارون و’يات باتنة وأام
ال-ب-واق-ي وخ-نشض-ل-ة قصض-د اسض-ت-فادة عدد
هام من التجمعات السضكنية ا◊ضضرية

وضضع أنظمة أقتصضادية
للمياه ضضروري للتخلصص
من ألتبذير
والريفية بهذه الو’يات ،مشضÒا إا ¤سضد
كدية أاسضردون الذي يلعب دورا هاما ‘
ت- -زوي- -د اŸن -اط -ق اÛاورة ب -ال -ب -وي -رة
وت -ي -زي وزو ب -اŸي -اه ،وي -ب -ق-ى اŸشض-ك-ل
ق -ائ -م -ا -حسض-ب-ه-ع-ل-ى مسض-ت-وى و’ي-ات
ا÷نوب.
و‘ ذات السض- -ي- -اق ق- -ال سض- -م -ات -ي إان
ا÷زائر انتقلت من مرحلة التفك‘ Ò
اسض - - -تÒاد اŸي- - -اه م- - -ن اÿارج بسض- - -بب
ا÷فاف إا ¤اإ’نتاج ‘ إاطار الÈنامج
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ت- -ط- -وي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة

وتنويعها ،وهو ما جعل قدرة اسضتيعاب
ا÷زائر للمياه تبلغ  ١٨مليار م Îمكعب
مفيدا أان الو’يات التي تتغذى من مياه
السض- -دود  ⁄تشض- -ه- -د ت -ذب -ذب -ا ‘ ت -وفÒ
اŸياه Ÿدة سضنت.Ú
من جهته ،أاوضضح اŸدير اŸركزي
ل- -ل- -ت- -زود ب- -اŸاء الشض- -روب سض- -م- -اع- -ي -ل
ع -مÒوشس أان اسض-ت-هÓ-ك ال-ف-رد ال-واح-د
للمياه الصضا◊ة للشضرب عرف ارتفاعا
ك -بÒا م-ق-ارن-ة ب-السض-ن-وات السض-اب-ق-ة م-ن
 ١٢٣ل Îإا ١٨٠ ¤ل ‘ Îاليوم ،مشضÒا إا¤

أان  ٧٠ب -اŸائ -ة م -ن سض -ك -ان ا÷زائ -ر
يسضتقبلون اŸاء يوميا ،كما يتم تبذير
اŸياه بنسضبة تصضل إا 5٠ ¤باŸائة.
وشضدد عمÒوشس على ضضرورة وضضع
أان -ظ -م -ة اق -تصض-ادي-ة ل-ل-م-ي-اه وت-خ-زي-ن-ه-ا
بالشضكل الصضحيح ،مؤوكدا أان ا÷زائر ’
تتوفر على مواقع كÈى لتخزين مياه
السض -دود ،مشضÒا إا ¤أان ت -ط -وي -ر ن -ظ -ام
تسض -ي ÒاŸوارد اŸائ-ي-ة ي-ت-ط-لب ت-ك-وي-ن
م - -ه- -ن- -ي ‘ ÚاÛال ،ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إا¤
ا’سضتفادة من Œارب دول أاخرى.

‹hO

الثÓثاء  11أافريل  2017م
الموافق لـ  14جمادى األولى  1438هـ

’رهابي Úإا 45 ¤ضشحية
ارتفاع حصشيلة التفجÒين ا إ

مصسر –ت حالة الطوارىء مدة  3أاشسهر

شش- -رعت مصش- -ر ،أامسس ‘ ،ال- -ع- -م -ل ب -ح -ال -ة
ال-ط-وارئ ال-ت-ي واف-ق ع-ل-ي-ه-ا ›لسس الوزراء
وسش-ت-م-ت-د ل-ثÓ-ث-ة أاشش-ه-ر ،ع-قب ال-ت-ف-جÒين
’رهابي Úاللذان اسشتهدفا كنيسشت ،Úفيما
ا إ
ج-رت ع-م-ل-ي-ة تشش-ي-ي-ع الضش-ح-اي-ا الذي ارتفع
’خ Òوسش-ط
ع -دده-م إا 45 ¤إا ¤م -ث-واه-م ا أ
إادانة واسشعة.
دخل قرار فرضس حالة الطوارئ مدته ثÓثة
أاشسهر حيز التنفيذ أامسس ،بكافة أانحاء مصسر عقب
حادثي كنيسست Úبطنطا واإلسسكندرية اللذان شسكÓ
موضسوع إادانة دولية واسسعة داعية ‘ ›ملها إا¤
مواصسلة مكافحة ظاهرة اإلرهاب ونبذ وﬁاربة
كافة أاشسكال وصسور العنف.
ف - -ق - -د اسس - -ت- -ه- -دف ال- -ت- -ف- -ج Òاألول ك- -ن- -يسس- -ة
«مارجرجسس» ‘ طنطا Ãحافظة الغربية بدلتا
النيل على بعد  120كلم شسمال القاهرة والذي أادى
إا ¤مقتل  27شسخصسا وإاصسابة  78آاخرين،حسسب ما
أاكدته وزارة الصسحة اŸصسرية بينما وقع التفجÒ
الثاﬁ ‘ Êيط الكاتدرالية اŸرقسسية ‘ ،مدينة
اإلسسكندرية وأاسسقط  16قتي Óوأاك Ìمن  40جريح.
وعلى إاثر هذا العمل اإلرهابي الشسنيع الذي
اسستهدف األبرياء وافق ›لسس الوزراء اŸصسري،
‘ اجتماعه أامسس ،على قرار الرئيسس عبد الفتاح
السسيسسي بإاعÓن حالة الطوارئ ‘ جميع أانحاء
البÓد Ÿدة  3أاشسهر.
و ‘ إاطار هذا القرار تتو ¤القوات اŸسسلحة
وه-ي-ئ-ة الشس-رط-ة ات-خ-اذ م-ا ي-ل-زم Ÿواج-ه-ة أاخ-طار
اإلره -اب و“وي -ل -ه ،وح -ف-ظ األم-ن ب-ج-م-ي-ع أان-ح-اء
ال -ب Ó-د ،وح -م -اي -ة اŸم -ت -ل-ك-ات ال-ع-ام-ة واÿاصس-ة،
وحفظ أارواح اŸواطن.Ú
كما أاعلنت مصسر حدادا عاما Ÿدة ثÓثة أايام

على ضسحايا حادثي كنيسست Úبطنطا واإلسسكندرية
اللذين أاسسفرا عن مقتل  43شسخصسا وإاصسابة 119
وسسط اجراءات أامنية مشسددة ،حيث قرر الرئيسس
ع -ب -د ال -ف -ت-اح السس-يسس-ي ال-ذي ي-ت-و ¤أايضس-ا م-نصسب
القائد األعلى للقوات اŸسسلحة الدفع بعناصسر من
وحدات التأام Úاÿاصسة بالقوات اŸسسلحة بشسكل
ف- -وري Ÿسس- -اع- -دة الشس- -رط- -ة اŸدن- -ي- -ة ‘ ت -أامÚ
اŸنشسآات ا◊يوية والهامة بكافة ﬁافظات مصسر.

تشسييع الضسحايا
وجرت أامسس مراسسيم دفن الضسحايا الذين ارتفع
عددهم إا ،45 ¤وتقرر دفن القتلى ‘ مقÈة أاعدت
خصس -يصس -ا داخ -ل ك -ن -يسس -ة م -ار ج-رجسس ‘ ط-ن-ط-ا
ل -لضس -ح -اي -ا ال -ذي -ن سس-ق-ط-وا خÓ-ل ال-ت-ف-ج Òال-ذي
اسستهدف هذه الكنيسسة.
أام-ا ضس-ح-اي-ا ك-ن-يسس-ة ال-ك-ات-درائ-ية اŸرقسسية ‘
اإلسسكندرية فتقرر دفنهم ‘ دير «مار مينا» الذي
ُدف-ن ف-ي-ه ضس-ح-اي-ا ك-ن-يسس-ة ال-ق-ديسس Úال-ت-ي شسهدت
تفجÒا ‡اث Óنهاية عام .2010

توا‹ ردود الفعل الدولية
أاثار تفجÒا الكنيسست Úوالذي أاعلن تنظيم ما
يسسمى «داعشس» اإلرهابي مسسؤووليته عنهما ردود
فعل واسسعة ،حيث  ⁄تراع حرمة أاي دين ،داعية
ل -تضس -اف -ر ك -ل ا÷ه-ود م-ن أاج-ل ال-تصس-دي ل-ظ-اه-رة
اإلرهاب.
وأادان الرئيسس السسيسسي ا◊ادث ،Úحيث جاء ‘
بيان للرئاسسة أان»السسيسسي يؤوكد أان هذا اإلرهاب
الغادر إا‰ا يسستهدف الوطن بأاقباطه ومسسلميه ولن

ينال أابدا من عزÁة اŸصسري Úوإارادتهم ا◊قيقية
‘ مواجهة قوى الشسر بل سسيزيدهم إاصسرارا على
تخطي اÙن واŸضسي قدما ‘ مسسÒتهم لتحقيق
األمن والسستقرار والتنمية الشساملة».
وأادان ›لسس األمن الدو‹ بشسدة العتداءين
اإلرهابي« Úا÷بان Úوالبغيضس »Úاللذين اسستهدفا
الكنيسست ،Úوأاعرب أاعضساء اÛلسس عن تضسامنهم
وتعازيهم ألسسر الضسحايا وإا ¤ا◊كومة اŸصسرية،
م-ؤوك-دي-ن أان «اإلره-اب ب-ج-م-ي-ع أاشس-ك-ال-ه وم-ظاهره
Áث -ل ت -ه -دي -دا خ -طÒا ل -لسس-ل-م واألم-ن ال-دول-ي،»Ú
داع Úإا ¤تقد Ëا÷ناة إا ¤العدالة.
وت -ل -ق -ى ال-رئ-يسس اŸصس-ري اتصس-ال ه-ات-ف-ي-ا م-ن
نظÒه األمريكي دونالد ترامب ،الذي أاكد إادانة
الوليات اŸتحدة للتفجÒين اإلرهابي Úمعربا عن
ث-ق-ت-ه ‘ ق-درة مصس-ر وق-ي-ادت-ه-ا ع-ل-ى ال-ت-ع-ام-ل م-ع
Óره -اب م -ؤوك-دا دع-م بÓ-ده
اŸوق -ف وال -تصس -دي ل  -إ
Ÿصسر وشسعبها ‘ مواجهة تلك الظاهرة التي باتت
تهدد العا ⁄بأاسسره.
من جانبه ،أاعلن اÛلسس الوطني الفلسسطيني أامسس
تضس -ام -ن -ه ال -ق -وي م -ع مصس -ر «الشس -ق -ي -ق -ة» إاث-ر األع-م-ال
اإلرهابية ا÷بانة التي طالت الكنيسست Úوأاكد اÛلسس
إادانته الشسديدة لهذه األعمال اإلرهابية التي «–اول زرع
الفتنة ب Úفئات اÛتمع اŸصسري» ،معربا عن أامله ‘
ق -درة مصس -ر ع -ل -ى «ال -تصس -دي ل -ه -ذه األع -م -ال ال -بشس -ع-ة
واسس- -ت- -ئصس- -ال ه -ذه ا÷م -اع -ات اŸن -ح -رف -ة وأاف -ك -اره -ا
الظÓمية التي –اول اŸسساسس بالسستقرار واألمن ‘
مصسر».
ك -م -ا أادانت ك -ل م -ن ال -ه-ن-د وب-ن-م-ا بشس-دة ال-ه-ج-ومÚ
اإلرهابي Úعلى الكنيسست ،Úوأاعربت بنما ،عن خالصس
ت -ع -ازي -ه -ا ألسس -ر الضس -ح -اي -ا ،ون-اشس-دت اÛت-م-ع ال-دو‹
لÓصسطفاف ضسد اإلرهاب إلعÓء قيم السسÓم واألمن.

ﬂاوف متزايدة من العزوف ا’نتخابي

بدء ا◊ملة الرسسمية للدورة األو ¤من سسباق اإلليزي
ب -دأات ‘ ف -رنسش -ا ،أامسس ا’ث -ن ،Úا◊م -ل-ة
’و ¤م-ن ا’ن-ت-خ-اب-ات
ال -رسش -م -ي -ة ل -ل-دورة ا أ
ال-رئ-اسش-ي-ة ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ت-ردد غ Òمسشبوق
ب Úال- -ن- -اخ- -ب Úق- -ب -ل  12ي -وم -ا م -ن م -وع-د
ا’قÎاع.
وباتت وسسائل اإلعÓم السسمعية البصسرية تتبع
من اآلن فصساعدا مبدأا التسساوي اŸطلق ب Úكل
اŸرشس -ح Úم -ن ح -يث وقت ال -ك Ó-م اŸم-ن-وح ل-ك-ل
م-ن-ه-م ‘ اŸن-اظ-رات وال-ت-غ-ط-ي-ة اإلعÓ-م-ي-ة .ك-م-ا
سس -ت -ت -و ¤وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ال -ع -ام -ة بث إاع Ó-ن -ات
ح -م Ó-ت ﬂت -ل -ف اŸرشس-ح Úط-وال فÎة ا◊م-ل-ة
التي بدأات ليل األحد إا ¤الثن Úعلى أان تنتهي ‘
منتصسف ليل  21أافريل ،قبل الدورة األو ¤اŸقررة
يوم األحد  23أافريل.
وت -ت -وق -ع آاخ -ر اسس-ت-طÓ-ع-ات ال-رأاي أان ي-تصس-در

 Èالعا⁄
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ال - -وسس- -ط- -ي إاÁان- -وي- -ل م- -اك- -رون اŸؤوي- -د ألوروب- -ا
وم -ن -افسس -ت -ه م -ن ال -ي -م ÚاŸت-ط-رف م-اري-ن ل-وب-ان
اŸعارضسة للهجرة وألوروبا ،نتائج الدورة األو¤
ب -حصس -ول ك -ل م-ن-ه-م-ا ع-ل-ى ح-وا %23 ¤م -ن ن -واي-ا
األصسوات ،لينتق Óإا ¤الدورة الثانية ‘  7ماي.
أام- -ا م- -رشس- -ح ال- -يسس- -ار ال- -رادي- -ك- -ا‹ ج -ان ل -ون
م -ي Ó-نشس -ون ،فسس -ج -ل ت-ق-دم-ا م-ل-ف-ت-ا ‘ األسس-اب-ي-ع
اŸاضسية ،حيث انتقل من اŸرتبة اÿامسسة إا¤
اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة ح-ال-ي-ا ،م-ن-افسس-ا م-رشس-ح ال-ي-مÚ
فرنسسوا فيون بحصسوله على حوا %19 ¤من نوايا
األصسوات.
وب -ع -دم -ا ك -ان اÙاف -ظ ف -ي -ون األوف -ر ح -ظ-ا،
ت-راج-ع ال-ت-أاي-ي-د ل-ه ب-ع-د كشس-ف فضس-ي-ح-ة ال-وظ-ائف
الوهمية التي اتهم بها ،وقد اسستفادت منها زوجته
واثنان من أاولده.

حملة للقضساء على تهريب الوقود

@ طرابلسس  :أاطلقت حكومة الوفاق الوطني الليبية حملة واسسعة
Ÿكافحة تهريب الوقود ع Èالسسواحل ‘ ،عملية أاطلقت عليها اسسم «عاصسفة
اŸتوسسط» ،تشسارك فيها القوات البحرية ومقاتÓت سسÓح ا÷و الليبي التي “شسط
كامل شسواطئ ليبيا الغربية ،وصسوًل إا ¤أاعماق الصسحراء وا◊دود ا÷نوبية.
ولن تكون «عاصسفة اŸتوسسط» العملية األخÒة التي تطلقها حكومة الوفاق فقد
أاعلنت عن حملة موازية خÓل األيام اŸقبلة ‘ خطوة لبسسط سسيطرتها على موارد
النفط.

«نداء تونسس» يتصسدر نوايا التصسويت
Óحصساء ،حول نوايا
@ تونسس :كشسف اسستطÓع للرأاي أاعدته مؤوسسسسة «سسيغما» ل إ
التصسويت بعد –ديد موعد النتخابات البلدية 17 ‘ ،ديسسم ،2017 Èأان حزب نداء تونسس،
يتصسدر اŒاهات التصسويت ،تليه حركة النهضسة.

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

و ⁄تشسهد فرنسسا من قبل نسسبة ناخب ÚمÎددين
‡اثلة Ÿا هي عليه اليوم ،قبل أاقل من أاسسبوعÚ
من السستحقاقÃ ،ا ‘ ذلك ب Úالذين يقولون إانهم
سسيصسوتون بالتأاكيد .ويقول ثلث الفرنسسي Úتقريبا
إانهم  ⁄يحسسموا خيارهم ب ÚاŸرشسح ،Úأاو إانهم
قد يبدلون رأايهم.
ويعقد هذا الÎدد عمل معاهد اسستطÓعات
ال- -رأاي ال- -ت -ي ب -اتت –ت اÛه -ر ب -ع -دم -ا فشس -لت
زميÓتها األمÒكية ‘ توقع انتخاب دونالد ترامب
‘ البيت األبيضس ،وعجزت اŸعاهد الÈيطانية عن
ترقب قرار اÿروج من ال–اد األوروبي.
ترتدي مسسأالة إاقناع الناخب Úأاهمية جوهرية،
مع إاعÓن حوا‹ ثلثهم عزمهم على اŸقاطعة،
وهي نسسبة قياسسية لنتخابات رئاسسية تنجح عادة
‘ تعبئة حوا‹  %80من الفرنسسي.Ú
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بعد  40سشنة من ا’حتÓل اŸغربي ..وزيرة اÿارجية السشويدية

حان الوقت لتقرير مصس Òالشسعب الصسحراوي

أاك -دت وزي -رة خ -ارج -ي-ة
السشويد ماركوت والسشÎوم
ث -ب -ات م -وق -ف ب Ó-ده-ا Œاه
الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ،ورأات
أانه بات ’زما بعد أاك Ìمن
أارب -ع Úسش-ن-ة م-ن ا’ح-تÓ-ل
أان Áارسس الشش- - - - - - - - - - - - - - - - - -عب
الصش -ح-راوي ح-ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصش.Ò
وأاع -ربت ال -وزي-رة السس-وي-دي-ة
خÓل اŸؤو“ر التاسسع والثÓثÚ
للحزب الشسÎاكي الدÁقراطي
السس - -وي- -دي ع- -ن دع- -م بÓ- -ده- -ا
Ûهودات األم Úالعام ال‡ي
ان -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسس وم -ب-ع-وث-ه
الشسخصسي من أاجل دعم مسسار
اŸف -اوضس -ات ل -ل -ت-وصس-ل إا ¤ح-ل
عادل ‘ إاطار األ· اŸتحدة.
وذك - - -رت وك - - -ال- - -ة األن- - -ب- - -اء
الصس -ح -راوي -ة (واصس) م -ن ج -ه-ة
أاخ -رى أان ال-قضس-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
اح - -ت- -لت صس- -دارة ال- -ن- -ق- -اشس- -ات
اıصسصس-ة ل-لسس-ي-اسسة اÿارجية
Ÿؤو“ر ا◊زب الشسÎاك - - - - - - - - -ي
ال -دÁق -راط -ي ال -ذي ت -ت -واصس-ل
أاشسغاله حتى  12أافريل ا÷اري.
وأاك - -دت اŸداخ Ó- -ت ال- -ت- -ي
ط- -ب- -عت أاشس- -غ -ال اŸؤو“ر ع -ل -ى
«الل-ت-زام السس-ي-اسس-ي واألخÓ-قي
واإلنسسا Êللسسويد Œاه الشسعب
الصس-ح-راوي» .وذك-ر اŸت-دخلون
بأان الصسحراء الغربية تعت Èآاخر
مسس- -ت- -ع -م -رة ‘ إاف -ري -ق -ي -ا وأان -ه
يتوجب على ا◊كومة السسويدية
ات - -خ - -اذ خ - -ط - -وات «ج- -ري- -ئ- -ة»
ل -ت -جسس -ي -د ال-ق-رار ال-ذي ات-خ-ذه

السس- -وي -دي مضس -ي -ف -ة أان ال -ل -ق -اء
ب - -وزي - -رة اÿارج- -ي- -ة م- -ارك- -وت
والسسÎوم ك-ان م-ن-اسس-ب-ة ل-ل-تنديد
بالعدوان الذي اسستهدف السسويد
وتبادل الرؤوى حول مسستجدات
القضسية الصسحراوية.

موغريني :ندرسس تطبيق قرار
اÙكمة األوروبية
ا◊زب الشسÎاكي الدÁقراطي
‘ م - -ؤو“ره خÓ- -ل سس- -ن- -ة 2009
وأاك - -ده ‘ م- -ؤو“ره سس- -ن- -ة 2013
وك- -رسس -ه الŸÈان السس -وي -دي ‘
قراره سسنة .2012
وذلك تزامنا مع صسدور قرار
ﬁك -م-ة ال-ع-دل األوروب-ي-ة ال-ذي
فتح آافاقا جديدة للتعامل مع
القضسية الصسحراوية خاصسة على
مسستوى السساحة األوروبية.
ويشس- -ارك وف- -د ع- -ن ج- -ب -ه -ة
البوليسساريو ‘ أاشسغال اŸؤو“ر
يضس- -م عضس- -و األم- -ان- -ة ال- -ع- -ام -ة
÷ب- -ه -ة ال -ب -ول -يسس -اري -و ،ال -وزي -ر
الصس -ح -راوي اŸن -ت-دب اŸك-ل-ف
بأاوروبا ﬁمد سسيداتي واألمينة
ال-ع-ام-ة ل–Ó-اد ال-وط-ن-ي للمرأاة
الصس -ح -راوي -ة ف -اط -م -ة اŸه -دي
و‡ثل البوليسساريو لدى السسويد
عل Úحبيب الكنتاوي.
وأاشس - - - -ارت (واصس) إا ¤أان- - - -ه
كانت للوفد الصسحراوي لقاءات
ع -ل-ى ه-امشس ف-ع-ال-ي-ات اŸؤو“ر
م - - -ع مسس- - -ؤوول ‘ Úا◊ك- - -وم- - -ة
السس -وي -دي -ة وا◊زب الشسÎاك -ي

صس- - - -رحت ‡ث - - -ل - - -ة اإل–اد
األوروب - -ي السس- -ام- -ي- -ة ل- -لشس- -وؤون
اÿارج -ي -ة والسس -ي -اسس -ة األم-ن-ي-ة
ون - - -ائب رئ- - -يسس اŸف- - -وضس- - -ي- - -ة
األوروب-ي-ة ف-ي-دي-ري-ك-ا موغريني،
أان موقف ال–اد األوربي اŒاه
قضس-ي-ة الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ث-ابت
وي- -ب- -ق- -ى م- -وق- -ف «دع- -م ق -وي»
÷ه -ود م-ن-ظ-م-ة األ· اŸت-ح-دة
ال -رام -ي -ة إا ¤ال -ت -وصس -ل إا ¤ح -ل
سسياسسي عادل ودائم ومقبول من
ال-ط-رف Úيسس-م-ح ب-ت-ق-رير مصسÒ
الشسعب الصسحراوي.
وقالت أامسس األول با÷زائر،
بشس- -أان ت- -ط -ب -ي -ق ق -رار ﬁك -م -ة
ال -ع -دل األورب -ي -ة الصس-ادر ‘ 21
ديسس- -م 2016 Èال - -ذي أاق- -ر أان
اتفاقات الشسراكة والتبادل ا◊ر
اÈŸم - - -ة ب Úاإل–اد األورب- - -ي
واŸغ -رب غ Òق -اب-ل-ة ل-ل-ت-ط-ب-ي-ق
ع-ل-ى الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة أاجابت
السس -ي -دة م-وغ-ري-ن-ي أان «ال–اد
األورب -ي ي -درسس ح -ال-ي-ا الت-ف-اق
وأان م- -وق- -ف- -ه ث -ابت ب -خصس -وصس
قضسية الصسحراء الغربية».

ششرطة السشويد واثقة من احتجاز اŸتهم ا◊قيقي

منفذ هجوم سستوكهو« ⁄ذئب منفرد»

ق -ال ق -ائ -د شش-رط-ة السش-وي-د ،أامسس ،إان-ه م-ا زال
واثقا من أان سشائق الششاحنة التي صشدمت حششدا
‘ ه -ج -وم وق -ع ‘ سش -ت -وك -ه -و ⁄ي -وم ا÷م -ع -ة ه -و
الششخصس الذي –تجزه الششرطة.
وق -ال دان إال -ي -اسس -ون ‘ م -ؤو“ر صس -ح -ف -ي «أان -ا واث-ق
ومتأاكد من أاننا نحتجز اŸتهم ا◊قيقي .األمر يعود اآلن
Ÿمثل الدعاء إلثبات ذلك ‘ اÙكمة».
وأاعلنت السسلطات السسويدية أان اإلرهابي الداعشسي
األوزب -ك -ي« ،رح-مت ع-ق-ي-ل-وف» ،ال-ذي اعÎف ب-ت-ن-ف-ي-ذه
ه -ج -وم ل -دهسس ب -الشس-اح-ن-ة ع-ل-ى اŸارة ‘ سس-ت-وك-ه-و،⁄
والذي أاوقع  4قتلى (هم سسويديان وبلجيكي وبريطا)Ê
و 15جريحاً ،أانه من اŸرجح أانه «ذئب منفرد» ،لكنها ⁄

تسستبعد أان يكون مرتبطًا بأاشسخاصس أاو ›موعة ما.
وذكرت وسسائل إاعÓم سسويدية أان عقيلوف أاقر خÓل
التحقيق ،بأانه تلقى أاوامر مباشسرة من تنظيم «داعشس
«الدموي ‘ سسوريا لتنفيذ العملية ،وذلك «من أاجل أان
يوقف الغرب قصسف التنظيم اإلرهابي ‘ سسوريا» ،وفق
قوله.
وأاعلنت الشسرطة السسويدية ‘ ،مؤو“ر صسحا‘ ،أان
اŸتهم معروف بأانه يبدي تعاطفه مع منظمات إارهابية
منها «داعشس» ،وهو من ب 12 Úأالف لجئ ” رفضس
طلبات ÷وئهم وأاخذوا قرارا بالطرد ،لكنه توارى عن
األنظار منذ اسستÓمه قرار مغادرة البÓد ‘ ،فيفري
اŸاضسي.

اصشابة عششرات الÓجئ Úالسشوري Úإاثر اعتداء أاتراك عليهم Ãخيماتهم

وزراء خارجية ›موعة ال 7يبحثون ‘ إايطاليا اŸلف Úالليبي والسسوري

اجتمع وزراء خارجية ›موعة الدول
السش - -ب - -ع ال - -كÈى ،أامسس ا’ث - -نÃ ،Úدي- -ن- -ة
«لوكا» ششمال غرب إايطاليا ،لبحث جملة من
ال-ع-دي-د م-ن ال-قضش-اي-ا ال-دول-ي-ة ال-راه-ن-ة و‘
صشدارتها اŸلفان الليبي والسشوري.
وقال وزير اÿارجية اليطا‹ ا‚يلو الفاتو إان
بÓ-ده وضس-عت األزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ى ج-دول أاع-م-ال
وزراء خارجية الدول الصسناعية السسبع ،ومن اŸقرر
أان يتطرق الجتماع -الذي Áهد لقمة ›موعة
السسبع اŸقررة ‘ شسهر ماي اŸقبل ب»سسردينيا» -
ل-ل-م-ل-ف ال-ل-ي-ب-ي وسس-ب-ل ح-ل األزم-ة السس-ي-اسسية التي
تعيشسها ليبيا منذ  6سسنوات.
وتتطلع إايطاليا إا ¤إاصسدار بيان ختامي يعزز
جهود األ· اŸتحدة إلنهاء الصسراع اŸسستمر منذ
سست سسنوات بهذا البلد.
من جانبه ،قال مكتب اŸمثلة العليا للسسياسسة
اÿارج -ي -ة الوروب -ي -ة ف -ري -دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ن-ي إان
ال–اد األوروب -ي سس -ي -ط -رح ب -دوره اŸل-ف ال-ل-ي-ب-ي
للنقاشس خÓل أاشسغال القمة.
ك -م -ا سس -ي -ه -ي -م -ن اŸل -ف السس-وري ع-ل-ى أاع-م-ال
الجتماع ‘ ظل التطورات ا÷ارية بعد الضسربة
األم -ري -ك -ي -ة ال-ت-ي اسس-ت-ه-دفت ق-اع-دة «الشس-عÒات»
بحمصس ‘ سسوريا عقب قصسف كيميائي على بلدة

واعت Èرئيسس –رير يومية «اŸغرب» التي نشسرت اإلحصسائيات ،أان اآلراء تنوعت بÚ
«التوازنات السسياسسية اŸوروثة عن انتخابات  ،2014مازالت قائمة ‘ جوهرها ع“ Èركز
حزب «نداء تونسس» ‘ الطليعة يليه حزب «حركة النهضسة» اللذان يحتÓن ثلثي التصسويت».

فقدان جثام Úلشسهداء فلسسطينيÚ
@ ال-ق-دسس :اعÎفت ح -ك -وم -ة الح -تÓ-ل السس-رائ-ي-ل-ي ب-ف-ق-دان ج-ث-ام Úعشس-رات
الفلسسطيني Úالذين اسستشسهدوا بنÒان عسساكرها واحتجزت جثامينهم ‘ مقابر أارقام
سسرية،
وتب Úأان سسبعة جثام« Úاختفت» ،بينما تقول مصسادر إان العدد اŸفقود أاعلى بكث Òمن
ذلك ،وقد يصسل إا ¤العشسرات ،وقالت السسلطات إانها  ⁄تع Ìإال على  123جثة فقط.

رئيسسي اŸنافسس األبرز لروحاÊ
@ طهران :ينظر إا ¤رجل الدين اإليرا Êإابراهيم رئيسسي على أانه اŸنافسس األبرز

خان شسيخون Ãحافظة «أادلب».
وتضس -م ›وع -ة ال -دول السس -ب -ع ك -ل م-ن ال-ي-اب-ان
وف-رنسس-ا وب-ري-ط-ان-ي-ا واإي-ط-ال-ي-ا وأاŸان-ي-ا والوليات
اŸتحدة.
م -ن ن -اح-ي-ة ث-ان-ي-ة ،ذك-رت ت-ق-اري-ر إاعÓ-م-ي-ة أان
حوا‹  500لجئ سسوري فروا من ﬂيماتهم ‘
منطقة «توربا‹» بولية «إازم »Òشسرقي تركيا،
Óقامة ،بعد مهاجمتهم من
بحثا عن مكان آاخر ل إ
قبل عشسرات األتراك ‡ا أادى إا ¤إاصسابة حوا‹
ثÓث Úمنهم.
وذك- - -رت مصس- - -ادر اأمسس الث - -ن Úأان «عشس - -رات
األتراك هاجموا الÓجئ Úالسسوريﬂ ‘ Úيمهم
واعتدوا عليهم بالعصسي واŸناجل‡ ،ا أاسسفر عن
إاصسابة  30شسخصسا تراوحت إاصساباتهم ب ÚاÿطÒة
واŸتوسسطة».
وأاشسارت اŸصسادر اإ ¤أانه فور اندلع الشسجار
تدخل باقي سسكان ا◊ي ،وحطموا اÿيام التي
نصسبتها العائÓت السسورية ودمروا ‡تلكاتهم التي
كانت متواجدة ‘ تلك اŸنطقة.
كما أاضسافت أان العائÓت السسورية “كنت من
الهرب بعد أان «تلقت معلومات حول نية اŸئات من
سسكان ا◊ي مهاجمة اıيم الذي يقيمون فيه،
‡ا دفعهم ÷مع أاغراضسهم والتوجه Ÿكان آاخر».

للرئيسس اإليرا Êحسسن روحا ‘ Êانتخابات الرئاسسة اŸقررة ‘ ماي اŸقبل بعد أان
أاعلن رسسميا ترشسحه ÿوضس غمار هذه الرئاسسيات.
وتصسنف التقارير اإلعÓمية رجل الدين البالغ من العمر  57عاما من أاشسد اŸقربÚ
للمرشسد اإليرا Êعلي خامنئي ،ومن أاشسد اŸعارضس Úللغرب ،ويأاتي ترشسيحه ‘ إاطار
سسعي ا÷ناح اÙافظ ‘ إايران لتجنب تقسسيم األصسوات النتخابية لهذا التيار.

موسسكو لن تقاتل القوات األمريكية
@ موسشكو :أاعلن رئيسس ÷نة ›لسس ال–اد الروسسي للدفاع واألمن فيكتور
أاوزيروف أان بÓده ل تعتزم خوضس أاعمال قتالية ضسد القوات األمريكية ‘ سسوريا،
مشسÒا إا ¤أان مهمة القوات الروسسية ا÷وية والبحرية هي دعم ا÷يشس السسوري ضسد
اإلرهاب.
وكانت الوليات اŸتحدة قالت أامسس على لسسان وزيرها للخارجية ريكسس تيلرسسون
إانها «ل تخشسى من رد انتقامي روسسي» بعد الضسربة األمريكية على القاعدة السسورية
مؤوخرا.

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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تطّلعات إŸوإطنŒ Úاه إلتزإمات إÎŸشّشحÚ

التّؤاصشل الّدائم ا◊لقة
اŸفقؤدة ‘ Œسشيد
التّع ّهدات
إعادة بعث طريقة

إلعمل باŸدإومات
تذك ÒاŸنتخب Ãسشؤؤولياته
الّتاريخية ‘ نقل صشؤت اŸؤاطن
على الŸÈا Êالقادم أان يبقى
وفيّا لثقة الشّشعب

كلمة إلعدد

خطاب ال ّصشراحة
جمال أإوكيلي
كل أنظار أ÷زأئرّي Úمششدودة إأ ¤يوم  ٤ماي تاريخ
موعد إأجرأء أإلنتخابات ألّتششريعية ‘ ظل ألدسشتور
أ÷ديد ،ألذي أرتقى بال ّسشلطة ألتّششريعية إأ ¤مقام

معت Èمن ناحية أŸهام أّıولة لها ‘ منظومة
أألدأء ألسشياسشي.
و‘ كل عهدة أŸمتدة على خمسس سشنوأت يبعث
ألّتنافسس على أششّده ب ÚأÎŸشّشح Úللفوز Ãقعد
على مسشتوى أÛلسس ألشّشعبي ألوطني وفق برنامج
وأضشح أŸعا ،⁄عبارة عن مرجعية ‘ أ◊ديث عن
أŸسش -ائ -ل ألسش -ي -اسش -ي -ة ،وأل ّ-ت -وّج -ه -ات ألق -تصش -ادي -ة
وألقضشايا ألجتماعية.
ومع ألبوأدر أألو ¤للحملة ألنتخابية ،تظهر جليا
ألّنوأيا فيما يتعّلق با◊رصس على تبنّي ذلك أÿطاب
ألقائم على أل ّصشرأحة لكسشب ثقة أŸوأطن بعيدأ كل
ألبعد عن ألوعود غ Òألوأقعية.
وأل ّسشؤوأل ألكب Òهنا على ضشوء ما أوردناه سشالفا،
ماذأ ينتظر أŸوأطنون من ألنوأب ألقادمÚ؟

هذأ ما أردنا تناوله ‘ هذأ أŸلف رفقة مرأسشلينا
من ألوليات ،أي أ÷زأئر ألعميقة ألتي تصشنع أ◊دث
وهي تسشتقبل قادة أألحزأب ‘ ّŒمعات ونششاطات
ج-وأري-ة ،وغÒه-ا م-ن أألسش-ال-يب أّŸت-ب-ع-ة لسش-ت-م-ال-ة
أŸزيد من أألصشوأت.
ليسس من أل ّسشهل إأيجاد أألجوبة ألشّشافية وألّردود
ألوأفية Ÿثل هذأ ألتّسشاؤول ألنّ أŸوأطن ل يؤومن أإلّ
باŸلموسس ،ول يخلو ذهنه من ألّتجارب أل ّسشابقة،
وباألخصس ششريط ما كان أÎŸشّشح يلتزم به أمام
ل ،وÃجرد فوزه ل يظهر له أثر طيلة ألفÎة
أ Ÿأ
ألقانونية لتولّيه منصشب ألّنائب نظرأ لعدة أعتبارأت
منها أضشوأء أŸدينة أŸغرية وأل ّسشاحرة ،ليعود ثانية
عند «أنتهاء مهامه» إأ ¤مسشقط رأسشه طالبا Œديد
فيه ألّثقة ،وهذأ وأقع عندنا ل مفر منه ،فماذأ قّدم

ذلك ألنائب لوليته حتى يرغب ‘ ألعودة ثانية دون
لخرين؟
ترك فرصشة ل آ
ما كان دأئما يتكّرر على مسشامع ألرأي ألعام هو فتح
مدأومات ألنوأب على مسشتوى ألوليات ،وقد حاول
لسشف ولدت ميتة
ألبعضس خوضس هذه ألتجربة لكن ل أ
نظرأ لتحولها إأ ¤مصشلحة أو مقر لتسشجيل ألششكاوى
ل أك Ìول أقل وّلد ضشغط رهيبا عند ألنائب ،وعدم
قدرته على ألتكفل بانششغالت ألناسس كون صشلحياته
ّﬁددة .وب- -الّ- -رغ- -م م- -ن ذلك ،ف -إاّن أل ّ-ن -ظ -رة أل -ي -وم
م-ت-وّج-ه-ة أإ ¤أŸسش-ت-ق-ب-ل ب-إام-ك-ان أل-ن-وأب أل-ق-ادمÚ
أسش -ت -درأك أل -ك -ث Òم -ن م-ط-الب أŸوأط-ن Úأل-ت-ي ⁄
تنجز فيما سشبق ‘ قطاعات حيوية كان أألمل معلّقا
ع -ل -ي -ه -ا خ -لل أل-فÎة أŸاضش-ي-ة ك-السش-ك-ن ،ألصش-ح-ة،
ألطّرق ،ألنّقل وأŸياه.
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ششباب يقولون لـ «الششعب»

أاولويات اÛتمع اŸد Êبتيبازة

اŸطالبة Ãعا÷ة ملّفات ا’سستثمار والتّنمية والّتشسغيل والقوان Úاÿاصّسة وال ّسسكن
ح ‡ثلو عدد من ا÷معيات الفاعلة بتيبازة على ضشرورة تفعيل دور النواب ‘ نقل انششغا’ت
أال ّ
اÛتمع واŸواطن للجهات اŸعنية مسشتقب ،Óمع اŸسشاهمة ‘ معا÷ة اŸلفات الثقيلة واŸسشتعصشية
كا’سشتثمار والتنمية اÙلية والتششغيل والسشكن.
تيبازة :عÓء ملزي
و’ي -ت -ي ال -ع -اصس -م-ة وت-ي-ب-ازة
اŸتجاورت’ Úسسيما ما تعلق
أاّكد ‡ثلو ا◊ركة ا÷معوية بالو’ية على أاّن تن ّصسل منه باŸرافق الرياضسية التي
ال -ن -واب م -ن مسس -ؤوول -ي-ات-ه-م Œاه اÛت-م-ع واق-تصس-ار تشس -م-ل اÓŸعب وال-ق-اع-ات
دورهم على عملية التشسريع دون سسواها ،سساهم إا ¤متعددة الرياضسات’ ،سسيما
حّد بعيد ‘ نفور اÛتمع منهم ،مشسÒين إا ¤كون وأاّن ا◊رك- - -ة ا÷م- - -ع- - -وي- - -ة
ه -ذه ال -ظ -اه -رة ظ ّ-ل-ت سس-م-ة ب-ارزة ıت-ل-ف ال-ن-واب الرياضسية موجودة ‘ الواقع
السسابق ،Úومن ثّم فÓبد من تصسحيح هذه اŸعطيات وتبذل قصسارى جهدها من
ورّد ا’عتبار لوظيفة النائب ا◊قيقية اŸتمثلة ‘ أاجل هيكلة الشسباب وحملهم
ا’نابة عن الشسعب ‘ أاعلى هرم السسلطة ،و“ثيل ع- -ل- -ى ‡ارسس- -ة ال -ري -اضس -ة،
ﬂت- -ل- -ف ف- -ئ- -ات اÛت- -م- -ع ل -دى ا’دارة اŸرك -زي -ة وŒنب طرق ا’نحراف ا’
واÙل -ي -ة أايضس -ا م -ن ح -يث ا’سس -ت -م-اع لÓ-نشس-غ-ا’ت أاّن ﬁدودية اŸرافق يحول
ومعا÷تها بالتعاون والسسلطات اŸعنية ،اأ’مر الذي دون Œسس -ي -د ه -ذه ال -ف -ك -رة
غفل عنه بدرجات متفاوتة ›مل النواب السسابق .Úعلى اأ’رضس الواقع ،ومن ثّم
و‘ ذات السسياق ،فقد طالب رئيسس جمعية مربي فÓبد على النواب إادراج هذه النقطة ضسمن أاولوياتهم
ال -دواج -ن «ن -ور ال -دي -ن ع -ي -د» بضس-رورة –ي Úم-ل-ف حفاظا على العÓقات ا’جتماعية وصسحة اÛتمع
ا’سستثمار من خÓل تذليل العوائق اŸتعلقة بالعقار ،أايضسا ،واأ’مر نفسسه بالنسسبة للمسسرح مث ،Óبحيث تعّج
وتشس-ج-ي-ع اŸؤوسسسس-ات الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة ل-ت-مك Úبلدية فوكة لوحدها بـ  4جمعيات مسسرحية ،إا’ أاّنها ’
الشس -ب -اب م -ن ت -وف Òأاك Èق -در م-ن م-ن-اصسب الشس-غ-ل– ،وز جميعها على مقرات للنشساط ،و’ يوجد مسسرح
وال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن اآ’ف-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا جهوي باŸنطقة أاصس Óلتأاطﬁ Òبي هذا النمط
اÛتمع والناجمة خصسوصسا من الفراغ القاتل الذي الفني ،والنواب مطالبون Ãعا÷ة هذه ا’شسكالية ‘
يعيشسه الشسباب ،ولن يتأاّتى ذلك بدون توف Òمناطق آاجال قريبة.
نشساطات عﬂ Èتلف جهات الو’ية ،وهي اŸناطق وقالت رئيسسة ا÷معية الو’ئية للمرأاة الريفية «سسهيلة
التي بوسسعها اسستقطاب أاك Èقدر من اŸسستثمرين سس -رح -ان» ،ب -أاّن ه -ذه ال-ف-ئ-ة ت-ع-ت ‘ Èال-واق-ع أاسس-اسس
Ãعية يد عاملة ‘ كل التخصسصسات واŸسستويات ،مع اÛتمع باŸناطق النائية ،وتبقى على الدوام ‘
ا’شسارة إا ¤كون صسغار اŸسستثمرين Áثلون الفئة أامسس ا◊اجة ’لتفاتة نوعية من السسلطات ’سسيما
ا’ك Ìانتشسارا باÛتمع ،ناهيك عن كون هذه الفئة فئة النواب الذين ينوبون عن اÛتمع ‘ السسلطة
لن تكون بحاجة ماسسة ا ¤قطع ارضسية شساسسعة .ال -تشس -ري -ع-ي-ة .وأاشس-ارت ّﬁدث-ت-ن-ا ا ¤أاّن ال-ع-دي-د م-ن
ويعت Èهذا اŸلف حسساسسا واسسÎاتيجيا يجب أان ال -نسس-اء ال-ري-ف-ي-ات ي-ف-ت-ق-دن إا ¤ب-ط-اق-ات ا’ن-ت-خ-اب
يأاخذه النواب ‘ ا◊سسبان من خÓل عرضسه على بحكم وجودهن Ãناطق ﬁافظة من جهة وعدم
ا÷هات اŸعنية ،واŸسساهمة ‘ تذليل الصسعاب التي ثقاتهن فيمن ينتخ Íمن جهة أاخرى ،ومن ثمّ فÓبد
–ول دون Œسسيده ‘ آاجال قريبة ،بحيث يجب م-ن ال-ت-ف-ات-ة ن-وع-ي-ة ل-ل-ن-واب ت-ق-وي صسÓ-ت ال-ت-واصسل
انتهاج سسياسسة ا’◊اح الشسديد وعدم ا’كتفاء بتقد Ëوتعيد الثقة لهذه الفئة من حيث أاحقيتهن ‘ تسسويق
م-ن-ت-ج-ات-ه-ن م-ن الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة واŸن-ت-ج-ات
الطلب و فقط.
بدوره أاشسار رئيسس فيدرالية ÷ان أاحياء بلدية فوكة الفÓحية ،إاضسافة إا ¤حقهن اŸشسروع Ãعية اهلهن
Óبناء والصسحة والعيشس
«عبد القادر عريج» ،إا ¤أانّ التنمية بالو’ية تبقى ‘ اŸاء الشسروب والتمدرسس ل أ
جلت ﬁدثتنا نقائصس با÷ملة –ّد
م -ب -ت -ورة ‘ ظ ّ-ل غ -ي-اب اŸراق ال-ع-م-وم-ي-ة ،وال-ن-واب الكر ،Ëبحيث سس ّ
اŸقبلون على دخول قّبة الŸÈان مطالبون بتفعيل من كرامة النسساء الريفيات ،وتسستوجب تدّخل نواب
هذه القضسية ،ومطالبة ا÷هات اŸعنية بادراج ›مل الŸÈان ل-ت-ذل-ي-ل-ه-ا ك-ت-وق-ف أاب-ن-اء واد ح-رب-ي-ل ببلدية
اŸراف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة ضس-م-ن دوال-يب ال-ت-نمية اÙلية ،ال -دام -وسس ع -ن ال-دراسس-ة م-ث Ó-ح-ي-ن-م-ا تسس-ي-ل اŸي-اه
فهناك فرق شساسسع و’ ›ال للمقارنة اطÓقا ما ب Úبالوادي ،واضسطرار سسكان زادرة ببلدية أاغبال ا¤
اقتناء اŸاء الشسروب عن طريق ا◊مÃ Òعية عّدة

’عمار لـ «الششعب»،
أاجمع عدد من اŸواطن Úمن ﬂتلف ا أ
على أاهمية ا’نتخابات التششريعية اŸرتقبة ‘  4ماي اŸقبل،
وال-ت-ي ي-ع-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا ا÷زائ-ري-ون أام Ó-ك-بÒا م-ن أاجل إاحداث
’صشÓحات اŸعلنة ،تكون Ãثابة
التغي ،Òواسشتكمال مسشار ا إ
ام -ت-داد ل-ه-ا خ-دم-ة ل-ل-م-واط-ن خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ت-ع-زي-ز
التنمية ،و–قيق الرفاهية للوطن وإاعطائها الصشورة اŸششرفة
ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-ق-اري وال-دو‹ ك-م-ا ع-ه-دت-ه دائ-م-ا م-ن خÓل
اك -تسش -اح -ه -ا ل -ل -م -ح -اف-ل ال-دول-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت ب-فضش-ل
’م-ن و
ال -ت -ع -ام Ó-ت ا÷دي -ة ،والسش -ع -ي دائ -م -ا وراء –ق -ي -ق ا أ
الرفاهية لششعبها.

أافاد ‘ هذا الصسدد اŸواطن «ﬁمد» التقيناه بالقرب من سساحة
أاودان با÷زائر الوسسطى على أاهمية هذا ا◊دث السسياسسي ،الذي
له عÓقة مباشسرة باŸواطن باعتبار أان الفائزين من اÎŸشسحÚ
سسيمثلون صسوت الشسعب ،داعيا إاياهم ومباشسرة بعد انتهاء مضسمار
السسباق ومباشسرة مهامهم إا ¤الوفاء بالوعود التي سسيطلقونها خÓل
’من والرفاهية
حملتهم مع أاهمية السسعي وراء الدفاع على –قيق ا أ
وا’زدهار لشسعبها من خÓل ا’سستماع ıتلف انشسغا’تهم وطرحها
على مسستوى الŸÈان.
ب- -دوره أاع- -رب اŸواط- -ن «ج- -م- -ال» ع -ن أام -ل -ه ‘ أان ت -ع -ط -ي ه -ذه

’سشتاذ الزاوي من جامعة ا÷زائر:
ا أ

ت -ل -ب -ي -ة ط -م-وح-ات الشش-عب وإايصش-ال صش-وت اŸواط-ن
البسشيط ،با’ضشافة إا ¤دوره الّرقابي والّتششريعي
على أاكمل وجه مع تقد Ëا◊لول Ÿششاكل البطالة،
التعليم ،البحث العلمي ،الصشحة ،ميزانية الدولة
وم-ن-ه-ا ا’ق-تصش-ادي-ة ،ه-ي أاه-م اŸط-الب ال-تي تنتظر
من نواب اÛلسس الششعبي الوطني اŸنتخب القادم.
ا÷زائر :سشارة بوسشنة
و‘ هذا الصسدد ،قال الزاوي أاسستاذ اللغة العربية بجامعة
ا÷زائر إان «الطبقات البسسيطة –تاج إا ¤شسخصس قريب
منها دائما يسسمع شسكواها ويقوم بحل مشساكلها ،فأاغلبية
اŸواط -ن Úي -ن -ت -ظ -رون ن -ائب الŸÈان ال -ق -ادم ال -ذي ي -ع-د
Ãسستقبل مشسرق وحياة أافضسل ،وخاصسة إاذا كان عضسوا ‘
حزب له مصسداقية ولديه قواعد وأاسسسس أاولها مصسلحة
اŸواط -ن وح -ل مشس -اك -ل -ه ورع -اي-ت-ه بشس-ك-ل ك-ام-ل ،وم-ن ث-م
مسساعدة ا◊كومة ‘ النهوضس بالبÓد واسستعادة مكانتها
ب Úالدول .لكن بحسسب رأايي تكرار الوعود دون –قيقها له
أاثر سسلبي على الناخب ،Úفاأ’حزاب ا◊الية تسسعى ÷مع
أاك Èعدد من مقاعد الŸÈان سسعيا وراء أاهداف خاصسة

واج-ب-ات ت-ت-ج-اوز اŸصس-ال-ح ال-ف-ردي-ة وا◊زب-ي-ة إا ¤اŸصس-ل-حة
ال -ع -ام -ة ل-ل-دول-ة ول-ل-م-واط-ن ،ي-ج-ع-ل ال-ن-ائب ج-زءاً م-ن ا◊ك-م
اŸسسؤوول الذي يح ّصسن الدولة بالعدالة واŸسساواة ،ويحقق
التنمية والعدل وا◊فاظ على حقوق اŸواطن.»Ú
فؤواد  -ب ،إاطار Ãؤوسسسسة ميناء ا÷زائر قال بأانه يتمنى أان
يكون أاعضساء ›لسس النواب اŸقبل على قدر من الثقافة
والوعي بأاحوال اŸواطن ،Úبحيث Áكنهم من سسن القوانÚ
التي تخدمهم ،وهذا أاهم ما يسسعى إاليه الشسعب ،مؤوكدا أان
أاحوال ا÷زائر لن تصسلح إا’ بتحقيق مطالب اŸواطن،Ú
ف -ال -ن -اخب ’ب -د أان يضس -ع ال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ك-رام-ة
اإ’نسسانية للمواطن ا÷زائري أاسساسسا يسس Òعليه ،مضسيفا
نأامل أان يكون الŸÈان القادم أاك Ìقوة ،وأان يأاخذ مواقف
صس -ارم -ة وج -ادة وح -اسس -م -ة ،م-ط-ال-ب-ا بضس-رورة وج-ود رؤوي-ة
سسياسسية واضسحة .من جهتها ،قالت اإ’عÓمية بجريدة
«ل -وري -زون» ن -ائ -ل -ة ب -رح -ال ،أان -ه ع -ل-ى الŸÈان أان ي-ع-كسس
الصسورة ا◊قيقية للمجتمع ويكون النواب ‡ثل ÚفعليÚ
للشسعب ،من خÓل التكفل ا◊قيقي بانشسغا’تهم وأان يكون
صسوت الŸÈان ‘ اÛلسس ،وعلى اŸواطن Úان يكونوا
مسسؤوول Úودقيق ‘ Úاختيار ‡ثليهم ‘ الŸÈان الذي
يجب أان يضسم أاشسخاصسا Áلكون إارادة التغي Òإا ¤اأ’فضسل.

السشكان يرغبون ‘ تفعيل اŸششاريع بباتنة

تذك ÒاŸنتخب
Ãسسؤوولياته التّاريخية
‘ نقل صسوت اŸواطن

’مل Ÿواطني و’ية بومرداسس ،الذين يتطلّعون إا ¤مسشاهمة اŸنتخبÚ
–مل ا’نتخابات التششريعية القادمة الكث Òمن ا أ
و‡ثلي الششعب ‘ نقل صشوتهم وانششغا’تهم اليومية اŸتعلقة بالتنمية اÙلية ،وتوف Òا’حتياجات اليومية واŸسشاهمة ‘
’زمة ا’قتصشادية ا◊الية بسشبب تراجع أاسشعار اÙروقات ،التي انعكسشت
’زمة اŸعيششية الناجمة عن ا أ
التخفيف من حدة ا أ
سشلبا على القدرة الششرائية للمواطن خاصشة الفئات الهششة منها.
بومرداسس :ز ــ كمال

الÎامواي ،اŸسستشسفى واŸلعب ا÷امعي اأ’وŸبي

على الŸÈا Êنقل رسسالة اŸواطن بكل أامانة

ا◊ركية التنموية بالو’ية و⁄
ي -أات -وا ب -أاي -ة إاضس -اف-ة ،ح-ت-ى أان
م -داوم-ات-ه-م  ⁄ت-ف-ت-ح أاب-واب-ه-ا
للمواطن Úالذين يجهل الكثÒ
منهم أاماكن تواجدها واأ’دوار
اŸن -وط -ة ب -ه -ا وال-ت-ي ح-دده-ا
ال - -ق - -ان - -ون .وم - -ا اŸشس - -اري- -ع
ال - -راه - -ن - -ة حسس- -ب- -ه إا’ ن- -ظÒ
إاج -ت -ه -ادات ب -عضس اŸسس-ؤوولÚ
اÙل -ي Úال -ذي -ن سس-اه-م-وا ‘
دف -ع ع -ج -ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وإاخ-راج ال-ك-ث Òم-ن اŸشس-اري-ع م-ن
أادراجها.
وعن القوائم اإ’نتخابية التي تدخل غمار اإ’نتخابات
ال -ق -ادم -ة ،ق-ال ﬁم-د ن-وار ب-أان ب-عضس-ه-ا ي-ح-م-ل وج-وه-ا
جديدة ينتظر أان تكون ‘ مسستوى تطلعات اÛتمع
ومسستوى الثقة واŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقهم ،منتقدا
‘ ذات الوقت قوائم أاخرى ‡ن حملت أاسسماء متجددة
حيث أاكد ‘ هذا الصسدد أان اŸشسكل ا◊قيقي يكمن ‘
اأ’حزاب ‘ حد ذاتها بالنظر إا ¤عودة نفسس اأ’شسخاصس
وأ’ك Ìمن عهدة ،فضس Óعن ما يصسطلح عليه بالتجوال
السسياسسي الذي يعد ‡نوعا قانونا أاين يلجأا الكث Òمن
اŸرشسح Úإا ¤التجوال ب Úاأ’حزاب بحثا عن الÎشسح
ضسارب Úعرضس ا◊ائط القوان ÚاŸعمول بها واŸبادئ
Óح-زاب ،وه-ذا م-ا ي-ك-رسس Ÿب-دأا اŸصس-ال-ح
ال -نضس -ال -ي-ة ل -أ
اÿاصسة ،ناهيك عن قيام أاحزاب بالبحث عن مرشسحيها
وفق معاي Òبعيدة كل البعد عن النضسال ،الكفاءة والنزاهة
معتمدة ‘ ذلك على معاي Òأاخرى “جد للشسعبية.
هذا ويعاب على اأ’حزاب أايضسا اسستغناءها عن التكوين
السس -ي -اسس -ي ل -ل -مÎشس -ح ÚواŸن -اضس -ل Úع-م-وم-ا ،وه-و م-ا
يسساهم ‘ وصسول مرشّسح Úغ Òناضسج Úسسياسسيا.
سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو

مسستغلة ظروف اŸواطن الذي يعّلق آاماله وطموحاته على
وأاضس -اف ع -ل -ى ال-ن-ائب
اÛلسس ال -تشس -ري-ع-ي اŸق-ب-ل.
ا’ضسطÓع Ãهامه الرقابية والتشسريعية لتصسب فى صسالح
الوطن ،ومن هنا فإان أاهم مواصسفات النائب القادم إادراكه
Ÿهام وظيفته الفعلية اŸطلوب منه إا‚ازها ،ليسستطيع أان
يربط العديد من اأ’فكار ،ما ب Úماهية الدولة ونظام ا◊كم
وال-دسس-ت-ور وال-ق-ان-ون ،وسس-ل-ط-ات ال-دول-ة وعÓ-ق-تها Ãتطلبات
اŸواطن البسسيط وطموحاته وأاحÓمه وحقوقه والتزاماته.
من جانبه ،أاّكد الدكتور بوحليسسة ﬂتصس ‘ أامراضس النسساء
والتوليد« ،أان أاهم مطلب يجب على الŸÈا Êالعمل عليه هو
حصس -ول اŸواط -ن Úع -ل -ى ح -ق -وق -ه -م ،وإاصس-دار تشس-ري-ع ي-رف-ع
مرتبات اŸوظف ،Úأ’ن ا÷زائر –تاج إا ¤برŸان يع Èعن
م-واط-ن-ي-ه-ا وع-ن م-ع-ان-ات-ه-م ‘ ال-وظ-ائ-ف ا◊ك-وم-ية والقطاع
Óسسف ،فإان واقع ا◊ال ‘ ا÷زائر يشسÒ
اÿاصس ،ولكن يا ل أ
إا ¤أان عدداً كبÒاً من النواب الذين تعاقبوا على اÛالسس
النيابية Á ⁄ارسسوا بدقة الدور اŸنوط بهم ،وعكفوا على
اإ’ه-ت-م-ام بشس-ؤوون ال-ن-اخ-ب ‘ ÚاŸن-اط-ق ال-ت-ي ان-ت-خ-ب-وا ف-ي-ها
وفازوا بأاصسوات الناخب ،Úوهذا من أاجل نيل رضساهم وŒديد
انتخابهم ‘ اŸسستقبل .لذا يجب على ‡ثلي الشسعب ا’رتقاء
واإ’سس -ه -ام ‘ ا◊ي -اة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ام-ة ،وم-ا يÎتب ع-ل-ي-ه م-ن

’وراسس ب-ات-ن-ة
ي -ع -ول ك-ثÒا سش-ك-ان ع-اصش-م-ة ا أ
ع-ل-ى ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-عية اŸزمع تنظيمها
ي - -وم الـ  4م-اي ال-ق-ادم وال-ن-ت-ائ-ج ال-تي سشتسشفر
عنها،خاصشة مع الظروف ا’قتصشادية الصشعبة
التي “ر بها البÓد وتراجع القدرة الششرائية
ل-ل-م-واط-ن بسش-بب غÓ-ء أاسش-ع-ار اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة
الواسشعة ا’سشتهÓك ،حيث ينتظر الباتنيون
م -ن اŸن -ت -خ -ب Úال -وط-نّ-ي Ú-ال-ذي-ن سش-ت-ف-رزه-م
صش - -ن - -ادي - -ق ا’قÎاع أان ي- -ك- -ون- -وا ‘ مسش- -ت- -وى
تطّلعاتهم ويحّققوا الوعود التي قطعوها على
أان-فسش-ه-م خÓ-ل أاول أاي-ام ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
التي انطلقت أاول أامسس ،مع ضشرورة التأاكيد
ع -ل -ى ال -وف -اء ب-ال-ت-زام-ات-ه-م م-ن خÓ-ل ت-ن-ف-ي-ذ
’ن ‘ ك-ل م-ك-ان،
الÈام -ج ال -ت -ي ي-ت-غّ-ن-ون ب-ه-ا ا آ
خاصشة ما تعلق بالتنمية اÙلية وتعميقها.
باتنةŸ :وششي حمزة
و‘ هذا الصسدد ،أاشسار بعضس اŸواطن Úالذين التقينا
بهم بوسسط مدينة باتنة إا ¤أاّنهم سسيقبلون بقوة على
صس- -ن- -ادي- -ق ا’قÎاع ن- -زو’ ع- -ن- -د ال- -وع- -ود ال- -رن -ان -ة
للمÎشسح Úوأاحزابهم ،والذين قدموا برامج لو تنفذ
سسيتغ ÒكثÒا واقعهم خاصسة ما تعلق با’نشسغا’ت
اŸرتبطة بحياتهم اليومية على غرار قطاعات النقل
والصس -ح -ة وال -ك -ه -رب -اء وال-فÓ-ح-ة والصس-رف الصس-ح-ي
و–سس Úاÿدمة العمومية وغÒها.
ول -ع -ل أاه -م م -ا ي -ؤورق سس -ك -ان ب -ات -ن -ة ه-و مصس Òع-دة
مشساريع تنموية ضسخمة اسستفادت منها باتنة خÓل
زي- -ارت- -ي ال -وزي -ر اأ’ول ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل ل -ب -ات -ن -ة
وج- -م- -دت أ’سس- -ب- -اب ›ه -ول -ة ،ع -ل -ى غ -رار مشس -روع

اŸسستشسفى ا÷امعي واŸلعب ا’وŸبي والÎامواي
وغÒها ،هاته اŸشساريع الهامة والتي –تاج إاليها
الو’ية التي من شسأانها تخفيف الضسغط على اŸنشسأات
اŸوجودة حاليا ،و ⁄تعد تسستوعب ا’رتفاع اŸسستمر
للسساكنة والتي –تاج Ÿرافق تنموية جديدة خاصسة
‘ ق- -ط- -اع -ات ال -ن -ق -ل والصس -ح -ة والÎب -ي -ة وغÒه -ا.
الّتجميد اŸؤوّقت لهاته اŸشساريع ،دفع بالسسكان ‘
عديد اŸرات إا ¤تنظيم حركات احتجاجية ‘ عدة
مناسسبات حاولت خÓلها سسلطات الو’ية باتنة التأاكيد
ع-ل-ى أاح-ق-ي-ة السس-ك-ان وح-اج-ت-ه-م ل-ل-مشس-اري-ع السسالفة
ال -ذك -ر ،وق -د ن-ق-لت ل-ل-ج-ه-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-دول-ة ه-ذا
ا’نشسغال الذي أاصسبح مطلبا شسعبيا تطور إا ¤مطلب
رسسمي من خÓل بر›ة هذا التسساؤول ‘ عدة دورات
ل -ل -م -ج -لسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ب-ع-د أان ت-بّ-ن-ت-ه ﬂت-ل-ف

ف -ع -ال -ي -ات اÛت -م -ع اŸد Êوا÷م -ع -ي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
والرياضسية واإ’جتماعية الناشسطة ‘ اŸيدان.
كما يأاتي قطاع الصسناعة وا’سستثمار وكذا اأ’شسغال
العمومية والتشسغيل على رأاسس أاولويات السسكان كون
الو’ية شسهدت ‘ السسنوات اأ’خÒة ركودا اقتصساديا
وصسناعيا كبÒا ،زاد من عمق بعضس اŸشساكل التنموية
رغم اÛهودات اŸعتÈة التي تبذلها الدولة لتحسسÚ
هاته القطاعات خاصسة تفعيل ا’سستثمار ÿلق بدائل
ثروة جديدة بفتح  4مناطق نشساطات موزعة ع Èكل
إاقليم الو’ية بكل من اŸعذر ،بريكة ،أاريسس وعÚ
ي -اق -وت .وأاشس-ارت السس-ي-دة ن-وارة خ-ل-ي-ف-ي ‘ تصس-ري-ح
÷ري -دة «الشس -عب» ع -ن ال -ت-زام-ه-ا ب-أاغ-لب ب-رن-ا›ه-ا
ا’نتخابي للعهدة النيابية اŸنقضسية ،حيث حّققت
لسسكان مروانة خاصسة حلمهم ‘ مشسروع طريق أام

الرخا ومشسروع طريق وادي اŸاء ،والتخفيف من
حدة ا◊ركات ا’حتجاجية التي شسهدتها الو’ية ‘
ع- -دة ب- -ل- -دي- -ات ،ح- -يث ك- -ان ت -واج -ده -ا ال -دائ -م م -ع
اŸواطن Úسسندا لهم ودعما ’نشسغا’تهم ،حسسب ما
أاكدته لنا خÓل زيارتنا لها ‘ مقر مداومتها بشسارع
ا’سس-ت-قÓ-ل ب-وسس-ط اŸدي-ن-ة .وأاضس-افت اŸت-ح-دثة
التي نشّسطت رفقة قائمتها Œمعا شسعبيا حاشسدا
ب - -دائ- -رة ا÷زار حضس- -ره اŸئ- -ات م- -ن اŸواط- -نÚ
واع -ي-ان اŸن-ط-ق-ة ا÷ن-وب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة و›اه-دوه-ا
تخلله عرضس الÈنامج التنموي للحزب ‘ حال
وصسل إا ¤اÛلسس الشسعبي الوطني ،والذي تسسعى
ل -ت -ح -ق -ي-ق-ه ك-ون-ه ي-ت-م-اشس-ى م-ع ت-ط-ل-ع-ات السس-ك-ان
وخصسوصسية الظرف اŸا‹ للدولة ،وشسرعية بعضس
النقاط اŸدرجة فيه والتي سستجد بفضسل دعم

’همية الكÈى للتنمية اÙلية من خÓل الدفاع عن
ا’نتخابات ا أ
اŸناطق اŸعزولة والبلديات اŸهمشسة ،ورد ا’عتبار لهذه اŸناطق
بإاطÓق مشساريع تنموية جديدة ،معربا عن آاماله الكبÒة ‘ فوز
’نسسب وأان يكون على قدر اŸسسؤوولية التي تنتظره ،والعمل على
اأ
إاعطاء الوطن اŸكانة التي يسستحقها على اŸسستوى الدو‹ كما
عهدتها دائما.
«وليد» ،مواطن التقيناه بغرب العاصسمة وبالضسبط بالسسويدانية ،أاشسار
‘ حديثه معنا إا ¤إا ¤التأاخر الكب ‘ Òإا‚از اŸشساريع ونقصس التهيئة
واŸرافق العمومية والÎفيهية ،فضس Óعن جملة من اŸشساكل التي
يتخبط فيها سسكان العديد من أاحياء البلدية كاهÎاء الطرقات ،انعدام
قنوات الصسرف الصسحي ،كÌة النفايات وغياب سسوق بلدي وغÒها من
اŸشساكل التي تنغصس حياتهم اليومية ،عجز منتخبوهم عن إايجاد حلول
لها وتذليلها بسسبب ما يسسمونه بنقصس اإ’مكانيات اŸادية واإطÓق
مشساريع تنموية ،داعيا ا ¤الدفاع عن هذه البلديات واأ’حياء اŸهّمشسة،
ودع-م-ه-ا ب-اإ’م-ك-ان-ي-ات الضس-روري-ة ح-ت-ى ت-ت-مّ-ك-ن م-ن –ق-ي-ق الرفاهية
للمواطن.Ú
من جهة أاخرى ،طرح الشساب «رضسوان»جملة من اŸشساكل التي يتخبط
ف -ي -ه -ا الشس-اب ا÷زائ-ري وع-ل-ى رأاسس-ه-ا شس-ب-ح ال-ب-ط-ال-ة ،ال-ذي م-ا ي-زال
يÓزمهم ‘ ظل غياب Œسسيد مشساريع من شسأانها أان تفتح مناصسب
شسغل جديدة ،مبديا امتعاضسه الشسديد لسسياسسة التهميشس التي تطالهم
خاصسة ما تعلق Ãلفي الشسغل والسسكن ،ما جعل الشساب ا÷زائري اليوم
عاجزا عن –قيق أاحÓمه ،وهنا يبدي ّﬁدثنا آاماله ‘ أان تعيد هذه
ا’نتخابات اأ’مل لهذه الفئة.

مواطنو بومرداسس

كÌة الوعود تؤوثّر سسلبا على النّاخبÚ

نائب رئيسس اŸكتب الو’ئي للمن ّ
ظمة الوطنية للمجتمع اŸدÊ
لÎقية اŸواطنة بسشيدي بلعباسس:

قال ﬁمد نوار نائب رئيسس اŸكتب الو’ئي للمنظمة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م-ج-ت-م-ع اŸد ÊلÎق-ي-ة اŸواط-ن-ة بسس-ي-دي
ب -ل -ع -ب -اسس وعضس -و اŸك-تب ال-وط-ن-ي م-ك-ل-ف ب-اإ’عÓ-م أان
اŸنظمة ومنذ نشسأاتها تسسعى إا ¤تفعيل دور اŸواطن ‘
اÛتمع ،وترقية روح اŸواطنة لديه من خÓل تشسجيعه
ع- -ل- -ى ‡ارسس- -ة ح- -ق -وق -ه وواج -ب -ات -ه Ãا ‘ ذلك واجب
اإ’نتخاب.
وأاّكد ‘ معرضس حديثه أان اŸنظمة وعلى الرغم من
نشساطها ‘ اÛال اإ’جتماعي ،الثقا‘ ،الرياضسي وحتى
التنموي ،إا’ أانها تركز أايضسا على ا÷انب السسياسسي من
خÓل ا◊وار مع جميع أاطياف اÛتمع اŸد ÊلÎسسيخ
ث -ق -اف -ة اŸواط -ن -ة و‡ارسس -ت -ه -ا ‘ ك -ل زواي -اه -ا ب -داي-ة
ب-اŸشس-ارك-ة السس-ي-اسس-ي-ة وال-ت-ي ت-ك-ون ع-ن ط-ريق اإ’ختيار
اأ’صسح Ÿمثلي الشسعب على مسستوى اÛالسس اŸنتخبة،
«ف -اŸواط -ن -ة  -يضس -ي -ف اŸت -ح -دث  -ت -ف -رضس ‡ارسس-ة
ال- -واجب اإ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي ،فÓ- -ب- -د م -ن اإ’د’ء ب -اأ’صس -وات
 Óالفراغ وقطع
وإاسسماعها باإ’يجاب أاو السسلب بهدف م أ
الطريق أامام اإ’سستغÓلي.»Ú
ومن جهة أاخرى ،أاّكد ضسرورة قيام اÎŸشسح Úبواجبهم
ال -ق -ان -و Êواإ’ج-ت-م-اع-ي وﬂت-ل-ف اإ’ل-ت-زام-ات اÎŸت-ب-ة
ع -ل -ي -ه -م واإ’ب -ت -ع-اد ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن اŸوسس-م-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار
اŸنتخب ‡ثل شسرعي لكل فئات اÛتمع وأاك Ìمن ذلك
يعت Èمشسرعا داخل الغرفة السسفلى ،فضس Óعن أادواره
داخل دائرته اإ’نتخابية واŸتمثلة أاسساسسا ‘ إاسستقبال
اŸواطن Úمن خÓل اŸداومات التي تفتح على مدار
السسنة كونه همزة وصسل ب ÚاŸواطن والسسلطة أاين ترتكز
أادواره ‘ اإ’سستماع إ’نشسغا’ت اŸواطن Úعلى إاختÓف
فئاتهم ومسستوياتهم ونقل مطالبهم لقبة الŸÈان ،فهو
لسسان حال اŸواطن البسسيط إ’يصسال رسسالته بكل أامانة.
و‘ تقييمه للعهدة اŸنقضسية بو’ية سسيدي بلعباسس ،أاّكد
نوار أاّن الŸÈانيّ Úالسسابق ⁄ ÚيÎكوا أاية بصسمة ‘

على النواب القادم Úالوفاء بوعودهم

اسشتطÓع :آاسشيا مني

قضسايا أاخرى.
ك -م -ا أاع-رب اŸك-ل-ف ب-ا’عÓ-م ب-اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة
لضسحايا ا’رهاب «أاحمد عباية» ،عن أامله ‘ أان يعمل
النواب القادمون لقبة الŸÈان على طرح انشسغا’ت
فئة ضسحايا ا’رهاب من خÓل إادراج قانون خاصس
بها يقيها من تداعيات التقلبات السسياسسية اÙتملة،
و’سس -ي -م -ا اأ’رام -ل م -ن -ه -م ب-ح-يث أاّن-ه ’ ت-زال ب-عضس
اأ’رامل يحصسلن على منحة  5آا’ف دج شسهريا منذ
سس -ن-ة  ٢٠٠6وف-ق-ا ل-ل-م-رسس-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-ذي صسدر
حينذاك لتنظيم هذه العملية ،وكذلك اأ’مر بالنسسبة
ل-ل-م-ع-ط-وب Úال-ذي-ن ي-ت-ق-اضس-ون م-ن-ح-ة زه-يدة ’ تفي
غرضس ا◊ياة الكرÁة ،واأ’دهى من ذلك كله كون
ذات اŸن -ح -ة ’ Áك -ن –وي -ل -ه -ا إا ¤ال -زوج -ة ع -قب
اŸمات ،وهي كّلها انشسغا’ت مطروحة لدى هذه
الفئة التي تنتظر مبادرات ايجابية من نواب الŸÈان
تتعلق باعادة النظر ‘ القانون اÿاصس بهذه الفئة
التي عانت الويÓت من تداعيات العشسرية السسوداء.
وإاذا كانت هذه ا÷معيات “ثّل ‘ الواقع عينات ’
أاكı Ìتلف ا÷معيات الفاعلة باŸيدان ،فإاّن الذي
يبقى قاسسما مشسÎكا بينها يتمّثل ‘ مطالبة النواب
ب -ا’ل -ت -ف-ات-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ون-ق-ل انشس-غ-ا’ت-ه ل-لسس-ل-ط-ات
بالتوازي مع مطالبة هذه اأ’خÒة بتجسسيد مشساريع
تنموية واعدة Ãعية ا’هتمام باŸهام التشسريعية ،مع
التأاكيد على عدم سسنّ قوان Úتضسّر با◊ياة العامة
أ’فراد اÛتمع.
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اŸواط- -ن Úأاذان- -ا صس -اغ -ي -ة ‘ ق -م -ة ه -رم ال -دول -ة
حسسبها ،وأاكدت أان لها خÈة ‘ العمل ا÷معوي
حتى قبل انتخابها ،لذا فهي رّكزت خÓل صسياغة
برنامج حملتها ا’نتخابية على ا÷زائر العميقة
وضسرورة تعميق التنمية اÙلية وإايصسال الكهرباء
والغاز لكل مناطق الو’ية ،وكذا فك العزلة عن
اŸشساتي النائية وتعبيد الطرقات.
وأاّكدت السسيدة خليفي حرصسها على ضسبط انشسغا’ت
السساكنة للعهدة ا÷ديدة Ãا يتوافق وقدرات الدولة
اŸال -ي -ة خ -اصس -ة م -ع ت -ه -اوي أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط ،م-ؤوك-دة
ضسرورة التكافل الشسعبي مع الدولة وا◊ديث بصسراحة
وقول كل ا◊قيقة ومصسارحة سسكان الو’ية بصسعوبة
الوضسع وا’سستمرار ‘ غرسس ثقافة اأ’مل لتحقيق غد
أافضسل يطمح له كل ا÷زائري.Ú

أاج -م -عت اآ’راء اŸسس-ت-ج-وب-ة وح-ديث الشس-ارع
اÙلي بو’ية بومرداسس على أاهمية اŸوعد
ا’نتخابي الذي سستعيشسه ا÷زائر يوم  4ماي
ال- -ق- -ادم ’ن -ت -خ -اب ‡ث -ل -ي الشس -عب وŒدي -د
السسلطة التشسريعية بالŸÈان ،وتفعيل دورها
‘ رق -اب -ة أاداء ا◊ك -وم-ة وا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ومناقشسة ﬂتلف مشساريع القوان Úالتي تخدم
اÛتمع ،وكذا أاهمية ودور النائب الŸÈاÊ
و‡ثل الشسعب ‘ الدفاع على حقوق اŸواطن
والتعب Òعن طموحاته ،مقابل تذك ÒاŸنتخب
Ãسس-ؤوول-ي-ات-ه ال-ق-ان-ون-ي-ة واأ’خÓ-ق-ية Œاه من
وضسعوا فيه الثقة وعدم التنصسل من الوعود
اŸقدمة خÓل ا◊ملة ا’نتخابية ’سستمالة
أاصسوات الناخب.Ú
‘ هذا اÛال ،اعت« Èرابح  -ب» موظف
بدار الثقافة رشسيد ميمو Êببومرداسس ‘
تعلقيه على اŸوضسوع بالقول« :أاطلب من
اŸنتخب Úمصسارحة أانفسسهم أاو’ ومصسارحة
الشسعب ‘ كل اÿطوات اŸتخذة داخل قبة
الŸÈان طيلة خمسسة سسنوات ،واÙافظة
ع -ل -ى ا÷زائ-ر ك-أام-ان-ة ‘ أاع-ن-اق-ه-م وج-ع-ل
ال -وط -ن ف -وق ك -ل اع -ت-ب-ار» .وأاضس-اف« :ل-ق-د
سسئمنا من سسياسسة التّÓعب على اŸواطن
بد’ من خدمته طيلة العهدات السسابقة،
وبالتا‹ فكل ما نطلبه هو الوفاء بالتعهدات
اŸقدمة للشسعب قبل ا’نتخابات والتحلي
ب -روح اŸسس -ؤوول -ي-ة ،وأان ي-ك-ون اŸن-ت-خب ‘
مسستوى الثقة وصسوت اŸواطن الذي أاوصسله
إا ¤هذا اŸنصسب وعدم إادارة ظهره».
من جهتها ،اعتÈت الطالبة «أامÒة  -ب»« ،أاّن
ا÷زائر أامانة ‘ أاعناقهم وأامامهم مسسؤوولية
تاريخية أامام الشسعب الذي وضسع فيهم ثقة
ال -ت -م -ث -ي -ل وإايصس -ال انشس -غ -ا’ت -ه وال-دف-اع ع-ن
قضس -اي -اه ا’ج -ت-م-اع-ي-ة اıت-ل-ف-ة ،خ-اصس-ة ‘
الظرف ا◊ا‹ التي يعا Êفيه اŸواطن من

مشساكل عديدة وأازمة اقتصسادية خانقة بسسبب
غÓ- -ء اأ’سس- -ع- -ار وت -د ÊاŸسس -ت -وى اŸع -يشس -ي
والقدرة الشسرائية».
‘ سس- -ؤوال ع -ن دور اŸن -ت -خب وأاه -م -ي -ة ه -ذا
اŸنصسب ال -تشس -ري -ع -ي ،وصس -فت ﬁدث-ت-ن-ا دور
اŸنتخب« :بالفاعل باعتباره يسساهم ‘ صسنع
القرار ورسسم السسياسسات عن طريق التشسريع
ومناقشسة ﬂتلف القوان ÚواŸشساريع العامة
التي تهم اŸواطن مع رقابة اإ’دارة وا÷هاز
التنفيذي ،لذلك أادعو اŸواطن Úمن ﬂتلف
ف -ئ -ات -ه-م إا ¤اإ’د’ء ب-آارائ-ه-م ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات
القادمة وحسسن اختيار ‡ثليهم ‘ الŸÈان
القادم على أاسساسس الكفاءة والنزاهة وليسس
على معاي Òأاخرى».
كما صسّرحت «سسمÒة  -م» مو ّ
ظفة متحدثة لـ
«الشسعب» عن موضسوع ا’نتخابات «أاّن كل ما
ي -رغب ف -ي -ه اŸواط -ن ه -و –ق -ي -ق ت-ط-ل-ع-ات-ه
اıتلفة وضسرورة احÎام اŸنتخب للمهمة
اŸوك -ل -ة إال -ي -ه ‘ “ث -ي -ل الشس -عب وال -ت -ح -دث
بصس-وت-ه ل-ت-ك-ريسس م-ب-دأا ال-دÁق-راط-ي-ة ا◊ق-ة
والتعددية الفعلية ‘ ا÷زائر».
هي إاذن جملة من آاراء الشسارع البومرداسسي
حول موضسوع ا’سستحقاق القادم الذي يسسعى
إا ¤ا’سستفادة من مهام الناخب العديدة التي
خولها له الدسستور لتمثيل الشسعب أاحسسن “ثيل
وتذكÒه Ãسسؤوولياته ‘ خدمة اŸواطن ونقل
م-ط-ال-ب-ه Ÿن-اقشس-ت-ه-ا واŸسس-اع-دة ع-لى حلها،
رغم ذلك تبقى بعضس اآ’راء اأ’خرى متخوفة
م - -ن Œاه - -ل اŸن - -ت - -خب ا÷دي - -د Ÿه - -ام - -ه
ومسس-ؤوول-ي-ات-ه وا’سس-تسسÓ-م Ÿغ-ريات اŸصسالح
الذاتية الضسيقة على حسساب اŸصسلحة العامة
بناء على بعضس التجارب السسلبية السسابقة التي
شسوهت النائب الŸÈا Êنتيجة عدم احÎامه
Ÿه-ام-ه وال-ت-خ-ل-ي ع-ن مسس-ؤوول-ي-ت-ه ‘ Œسس-يد
وعوده ا’نتخابية التي قدمها للناخب أاثناء
ا◊ملة ا’نتخابية.
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ع Úالدفلى

نبضس الشّشارع بتيارت

اإ’لتزام Ãضشمون الÈامج
÷سّس ن -بضس اŸواط -ن Úع -ل-ى اخ-تÓ-ف مشش-ارب-ه-م ق-م-ن-ا ب-اسش-ت-طÓ-ع قصش Òح-ول م-ا
ينتظره اŸواطن الذي هو صشاحب السشيادة ‘ تنصشيب من يراه مدافعا عن مصشا◊ه
بالنسشبة للمÎششح. Ú
و كان أاول اŸسستفت Úشساب ‘ الثÓثينات وهو ناقصض بدرجة أاصسبح التÓميذ يضسيّعون دروسسا
ناشسط ثقا‘ و رياضسي السسيد مصسطفى صسغ Òبسسبب نقصض ‘ النقل اŸدرسسي و’ سسيما
من بلدية مدريسسة ،حيث قال إاّنه سسيطّلع على ب -ال -نسس-ب-ة ل-تÓ-م-ي-ذ ب-ا’ب-ت-دائ-ي-ات ب-اŸن-اط-ق
ج- -ل ب- -رام- -ج اأ’ح- -زاب وا’سس- -ت- -م- -اع إا ¤م -ا النائية التي تعا Êمن نقصض كب ،Òحيث طالب
يقدمونه على السساحة ،وسسأاقارن كما قال Ÿا ﬁدث - -ن- -ا بضس- -رورة ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -انشس- -غ- -ا’ت
يقدم ثم سسأاقرر على من سسأامنح صسوتي الذي اŸواطن Úبالبلديات الداخلية التي ’ يرون
أاع- -تÈه م- -هّ- -م -ا ف -ي -م -ا ت -ف -رزه ا’ن -ت -خ -اب -ات اÎŸشس- -ح Úسس- -وى ‘ اŸن- -اط- -ق ا◊ضس- -ري -ة
التشسريعية .وعما ينتظره السسيد مصسطفى قال الكÈى ويغيبون عن اŸناطق النائية فما بالك
إاّنه ينتظر التفاتة من منتخبي و’ية تيارت ظهورهم بعد الفوز.
ل -لشس -ب-اب ،ال-ذي ي-ح-ت-اج إا ¤ال-ت-ف-ات-ة م-ع-ن-وي-ة ن -وال ط-ال-ب-ة م-ت-خّ-رج-ة بشس-ه-ادة م-اسس Îم-ن-ذ
متمثلة إا ¤ا’سستماع ا ¤انشسغا’ته ثم التكفل  2013و ’ ت- -زال ت- -ع -ا Êم -ن ال -ب -ط -ال -ة رغ -م
Ãشس- -اك -ل -ه و’ سس -ي -م -ا ‘ ا÷انب ال -ري -اضس -ي مشس-ارك-ت-ه-ا ‘ ال-ع-دي-د م-ن اŸسس-اب-ق-ات وه-ي
والثقا‘ كون بعضض البلديات تفتقر ا ¤مرافق خ -ري -ج -ة إاع Ó-م واتصس -ال ،ق -الت ب -أاّن-ه-ا رغ-م
رياضسية وثقافية .كما طالب السسيد مصسطفى مسستواها الثقا‘ والسسياسسي ،إا’ أاّنها ’ تعرف
م - -ن اّÎŸشس - -ح Úا’ل- -ت- -ف- -ات إا ¤ف- -ئ- -ة ذوي عن اÎŸشسح Úسسوى أاسسماءهم أاثناء ا◊ملة
ا’حتياجات اÿاصسة ،والنزول إا ¤اŸناطق ويوم فوزهم ثم يغيبون عن و’ياتهم ،وهي
النائية Ÿعرفة انشسغا’ت اŸواطن Úو’ سسيما تدعوهم من من Èجريدة «الشسعب» أان يراعوا
الشسباب.
ا’مانة ويحملون هموم اŸواطن Úو’ سسيما
حمزاوي ÿضسر متقاعد من بلدية الرصسفة الشس -ب -اب ،وب -اأ’خصض ال -ب -ط -ال Úوك -ذلك ف -ئ-ة
إاحدى البلديات البعيدة عن مقر الو’ية بـ  80الكبار والشسيوخ الذين ’ يلتفت إاليهم أاحد و’
كلم ،والذي ح Úانتقلنا ا ¤هذه البلدية طالب يسستهدفون حتى ‘ ا◊ملة ا’نتخابية شسأانهم
من بعضض اŸواطن Úباإ’د’ء بآارائهم حول شسأان اأ’رامل وذوي ا’حتياجات اÿاصسة كون
ا’نتخابات التشسرعية وحول ما ينتظرونه من أاعضساء الغرفة السسفلى هم مشسّرعون و‡ثلون
اÎŸشس - -ح ،Úح - -يث ط- -الب السس- -ي- -د ÿضس- -ر للمواطن Úالذين يقطنون بو’ياتهم.
اÎŸشس - -ح Úب - -الصس- -دق أاو’ أاث- -ن- -اء ا◊م- -ل- -ة ع- -ب- -د ال -رح -م -ان ف Ó-ح ،اعÎف أاّن -ه  ⁄ي -دل
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ث-م ا’ل-ت-زام Ãا ي-ق-دم-ون-ه أاث-ن-اء بصسوته أاثناء التشسريعات اŸاضسية كونه كانت
ا◊ملة .وبالنسسبة لبلدية الرصسفة والبلديات منشسغÃ Óرضض أاحد ا’قارب ،غ Òأاّنه هذه
اÛاورة ،قال إاّن بلديتهم الرصسفة تفتقر إا ¤اŸرة سس - -يصس - -وت Ÿن ي - -داف - -ع ع - -ن ح- -ق- -وق
أادن- -ى اŸراف -ق ك -ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة اÿدم -ات ال-فÓ-ح ،Úم-ط-ال-ب-ا ال-ف-ائ-زي-ن ‘ ا’نتخابات
وم -ل -عب ب -ل -دي ي -ل-ي-ق بشس-ب-اب اŸن-ط-ق-ة ودار ال -تشس-ري-ع-ي-ة ب-ال-دف-اع ع-ن ح-ق-وق وانشس-غ-ا’ت
للثقافة لكون اŸنطقة تفتقر ا ¤أاي فضساء الفÓح ،Úوا’عÎاف بأان الفÓح هو حلقة
ث-ق-ا‘ ي-ج-م-ع شس-ب-اب اŸن-ط-ق-ة ،ك-ذلك طالب م -ت -ي-ن-ة ‘ اÛت-م-ع وي-جب مسس-اع-دت-ه .وق-د
بضسرورة التكفل بالطريق الوحيد اŸؤودي ا ¤ت -ط -رق ﬁدث -ن -ا ا ¤مشس -ك -ل ال -ع-ل-ف وت-رب-ي-ة
مقر الدائرة ع Úكرمسض والطريق اŸؤودي اŸواشسي وغÒها ،و–دى اÎŸشسح Úمعرفة
Ÿقر الو’ية تيارت ،والذي انطلقت ا’شسغال هموم الفÓح وما يعانيه من أاجل توف Òالعلف
به منذ سسنوات و ⁄تنته‡ ،ا أاصسبح يعيق للمواشسي والقوت للمواطن Úكما قال،
السس Òوي -ع -ط-ل مصس-ال-ح اŸواط-ن Úو’ سس-ي-م-ا وتبقى «شسطارة» وبرامج اÎŸشّسح Úومدى
تÓميذ الثانوية الذين يتنقلون إا ¤ع Úكرمسض اسستقطاب الناخب Úمن أاهداف اÎŸشّسح.Ú
على مسسافة  28كلم كذلك النقل اŸدرسسي
تيارت :ع ــ عمارة

مواطنون متم ّسشكون بإاسشماع صشوتهم فهل يسشتمع الŸÈانيون ’نششغا’تهم

نزل اÎŸشّشحون ’سشتحقاقات  4ماي
ب - -و’ي - -ة ع Úال - -دف - -ل - -ى ‘ ل - -ق - -اءات
’نتخابي
جوارية واحتكاك بالوعاء ا إ
لشش- - -رح ت- - -وّج- - -ه - -ات - -ه - -م وب - -را›ه - -م
’سش-ت-م-ال-ة اŸواط-ن Úل-كسشب أاصشواتهم
ونيل ثقتهم ،غ Òأانّ هؤو’ء يتطلّعون
إا ¤ح -م -ل انشش-غ-ا’ت-ه-م وال-وق-وف إا¤
جانبهم قصشد –سش Úواقعهم التنموي
’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
و–سش Úال - -ظ - -روف ا إ
’ق- - - -تصش - - -ادي - - -ة ،وال - - -دف - - -اع ع - - -ن
وا إ
اŸك -تسش -ب -ات اÙق -ق -ة وت -دع -ي-م-ه-ا Ãا
ي-خ-دم ال-بÓ-د وال-ع-ب-اد خ-اصشة ‘ اŸثل
هذه الظروف والتداعيات الداخلية
واÿارجية.
ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
وب -حسسب تصس-ري-ح-ات السس-ك-ان واŸن-ت-خ-بÚ
اÙل -ي Úب -ال -ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ع-اي-ن-اه-ا ،ف-إاّن
متاعب اŸناطق الريفية والنواحي اŸنعزلة
باŸداشسر بحاجة إا ¤برامج تنموية إاضسافية
ل -ت -دارك ال -ن -ق -ائصض اŸسس-ج-ل-ة و›ه-ودات
جبارة أاخرى لتجاوز اŸعاناة التي أانهكت
ال -ع -ائ Ó-ت ووالسس -ك -ان ع -ل -ى وج -ه ال -ع-م-وم
واأ’سسر الفقÒة على وجه اÿصسوصض ‘ ظل
ﬁدودية الدخل الضسعيف يشسﬁ Òدثنا من
ع -دة م -داشس -ر ت -رت-قب مÓ-ق-اة اÎŸشس-حÚ
للتشسريعيات القادمة ،يقول جمالﬁ ،مد،
ع -ب -د اŸؤوم-ن ون-ور ال-دي-ن ال-ذي-ن ي-ح-م-ل-ون
حزمة من اŸطالب واإ’نشسغا’ت التي ⁄
ي -ج -دوا ل -ه -ا ح -ل -و’ ‘ ال-ع-ه-دات السس-اب-ق-ة
لزمÓئهم ‘ التشسكÓت ا◊زبية أاو القوائم
ا◊رة التي بلغت  19قائمة ،خاصسة منطقة
اŸاي -ن ال -ت -ي ت -ت-خّ-ب-ط ‘ م-ت-اعب ع-ويصس-ة
خاصسة قاطنو منطقة ا◊رايطية واıفي،
اللّتان تتخبّطان ‘ متاعب العطشض جراء
أازمة خانقة .صسرخة هؤو’ء للذين سسيلتقون
بهم ’ تغدو أان تكون فسسحة لقاء وفقط بل
تنصسب حول تشسخيصض لواقعهم والدعوة إا¤
ﬁاول -ة ال -ت -ك -ف -ل ب -ه ضس -م -ن صسÓ-ح-ي-ات-ه-م
الدسستورية ،يقول ّﬁدثونا الذين أانهكتهم
مشسقة العيشض ب Úهذه الغابات باÙاذاة
م -ع سس -د ت -ي -ك -زال ،يشس Òه -ؤو’ء اŸغ -ب -ونÚ
الذين يتمنون أان ’ يكون مصسÒهم كمصسÒ

الدكتور عمر هارون من اŸدية:

على الŸÈا Êالقادم أان يبقى وفيّا لثقة الشّشعب

يتفاعل مواطنو و’ية اŸدية هذه اأ’يام مع
اأ’ح - -زاب ال - -ع - -ازم - -ة ع - -ل- -ى خ- -وضض غ- -م- -ار
التشسريعيات ،ومن ب Úهؤو’ء الفاعل‚ Úد
الدكتور عمار هارون ،الذي ف ّضسل التحدث عن
الدور الذي يجب القيام به من طرف النائب
الŸÈا.Ê
يرى السسيد هارون أاحد اإ’طارات اŸشسرفة
على دار اŸقاو’تية بجامعة يحي فارسض
ب-اŸدي-ة ،ب-أان-ه م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-دسس-ت-وري-ة فمن
واجب الŸÈا Êأان يبقى وفّيا لثقة الشّسعب،
ويظّل يتح ّسسسض تطّلعاته حسسب اŸادة  115من
دسستور ،متسسائ ‘ Óحديثه لـ «الشسعب» :هل
يبقى الŸÈانيون أاوفياء للدسستور الذي يحكم
العÓقة؟» ،مؤوكدا بأاّن بناء جسسور الثقة بÚ
الشس -عب وم -ن -ت -خ -ب -ي -ه أاسس -اسض ‚اح ال -ع -م-ل-ي-ة
اإ’نتخابية ،وﬁور وجود مؤوسسسسات النظام
الدÁقراطي ،وعلى رأاسسها السسلطة التشسريعية
التي Áثلها برŸان منتخب من الشسعب يشسرع
ل -لسس -ل -ط -ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة  -ا◊ك-وم-ة  -وي-راقب
ع -م -ل -ه -ا بشس -ك -ل دوري ،وي -ت-دخ-ل إان اق-تضست
الضسرورة بإاسستجواب ا◊كومة وفق ما ينصض
عليه الدسستور ‘ اŸادة  151أاو بأاسسئلة شسفوية
أاو كتابية توجه لوزراء ا◊كومة وفق اŸادة
 .»152وأاوضس -ح ّﬁدث -ن -ا« :ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤م-ا
سسلف فإان الدسستور أاقّر وجود اŸعارضسة ‘
ا- Ÿادة  114ورسس-خ ح-ق-وق-ه-ا دسس-ت-وريا وعلى
رأاسسها حرية التعب Òوضسرورية اŸشساركة ‘
÷ان وه -ي -اك -ل الŸÈان ،ح -ت-ى ي-ؤوّك-د ضس-م-ان
حقوق اŸواطن Úوحماية مصسا◊هم».
وأاّن- -ه ع- -ل- -ى ضس- -وء م- -ا سس- -ب- -ق ف- -إاّن «ا÷انب
ال -تشس -ري -ع -ي غ ّ-ط -ى ج -ل ا÷وانب اŸت -ع-ارف
ع -ل -ي-ه-ا ،وال-ت-ي Œع-ل ال-ن-ائب الŸÈا Êي-ؤودي
دوره ‘ “ث -ي -ل ال -ه -ي -ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ع-ل-ى أاك-م-ل
وج- -ه..ل- -ك- -ن اŸشس -ك -ل ال -ك -ب Òال -ذي ك -ان ‘
الدورات السسابقة هو تخلي بعضض النواب عن
هذه ا◊قوق التي أاقرها الدسستور ،وتقصسÒهم
‘ “ثيل من أانتخبهم ،ولعل ظاهرة غيابهم
عن مناقشسة القوان Úوحتى اŸصسادقة عليها،

أاصسبحت تؤورق اŸواطن الذي ينتظر من الذين
Áث- -ل -ون -ه مسس -اه -م -ة أاك ‘ Èتشس -ري -ع ق -وانÚ
تناسسبه ،يضساف إا ¤ذلك انقطاع التواصسل بÚ
ب-عضض ال-ن-واب وم-ن-ت-خ-ب-ي-ه-م Ãج-رد انتخابهم
على اŸسستوى اŸداومات التي عادة ما تفتح
أاي -ام ا◊م Ó-ت اإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ف -ق -ط أاو ع -ل -ى
مسستوى العا ⁄ا’فÎاضسي من خÓل صسفحات
اÎŸشّس-ح Úال-رق-م-ي-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل وي-ج-عل
ال- -ن- -واب ‘ ح- -ال- -ة م -ن ا◊رج ال -ي -وم إ’ق -ن -اع
ال ّ-ن -اخ -ب Úبصس -دق -ه -م وق-درت-ه-م ع-ل-ى ال-وف-اء
بإالتزاماتهم».
اختتم هارون حديثه بالقول« :إان اŸواطن
البسسيط ينتظر أان يبقى الŸÈا Êالذي Áثله
وف -ي -ا Ÿصس -ال -ح م-ن ان-ت-خ-ب-ه وصس-وت-ا ي-ت-حّ-دث
باسسمه ،كما ينتظر منه البقاء الدائم بالقرب
م-ن م-ن-ت-خ-ب-ي-ه لسس-م-اع انشس-غ-ا’ت-ه-م وإايصس-الها
أ’صسحاب القرار بهدف إاصسÓح اأ’وضساع ،وأان
يقÎح ويصسادق الŸÈا Êعلى قوان Úتدافع
عن مصسالح اŸواطن Úا’قتصسادية لتحسسÚ
القدرة الشسرائية وا’جتماعية للمحافظة على
ح -ق ال -ف-ئ-ات ال-هشس-ة ‘ اÛت-م-ع وت-دع-ي-م-ه،
وسسياسسية إ’عطاء اÛتمع اŸد Êدورا أاك،»È
وحسسبه « لهذا فعلى الŸÈا Êأان يتذّكر أان
انتخابه أامانة».
اŸدية :م ــ أام Úعباسس

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

سسنوات العهدة السسابقة ،حيث  ⁄تطأا أاقدام
الŸÈان-ي Úول-و م-رة م-ن-ط-ق-ت-ي ا◊راي-ط-ية
واıفي بذات الناحية النائية.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ⁄ ،ي -ك-ن سس-ك-ان م-داشس-ر
ب -ل -دي -ة ب-رب-وشض ‘ أاحسس-ن ح-ال م-ن سس-ك-ان
قرى اŸاين ،فوجود بربوشض با◊دود مع
و’ية اŸدية جعل منها ﬁطة تغيب عن
أاجندة الŸÈاني Úالسسابق ،Úفمتاعب هذه
اŸنطقة خاصسة بناحية السسوايدية وزحمونة
والسسعايدية ’ تنتهي ،فأاملنا الوحيد أان ’
ي -ك -ون مصسÒن-ا ك-ب-ق-ي-ة السس-ن-وات ال-ف-ارط-ة،
فمنطقتنا فقÒة وبلديتنا عاجزة من خÓل
م-ي-زان-ي-ت-ه-ا ك-ون-ها ’“تلك مداخيل جبائية
“ّكننا من اإ’سستفادة من مشساريع تنموية،
وهو نفسض ا’نشسغال الذي يطرحه رئيسض
البلدية بلمصسطفاوي طاهر.
أام -ا ب -خصس -وصض سس-ك-ان واد ال-زب-وج ب-ب-ل-دي-ة
ا◊سس -ي -ن -ي-ة ،ف-آام-ال-ه-م واسس-ع-ة ‘ رؤوي-ة دور
الŸÈاني Úيجسسد ميدانيا وليسض ‘ أاروقة
الصسالونات واŸوائد اŸسستديرة وا◊Óقات
اإ’ع Ó-م -ي -ة ال -ت -ي ’ ت Ó-مسض انشس -غ -ا’ت-ه-م
ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي ط-اŸا رف-ع-وه-ا م-ن-ذ سسنوات
دون أان Œد آاذانا صساغية ،حيث  ⁄يتوان
ه- - -ؤو’ء أام- - -ث - -ال ع - -ل - -ي وف - -اروق ‘ دف - -اع
اŸن -ت -خ -ب Úال -ذي -ن ي -ح -ال -ف -ه -م ا◊ظ ع -ن
مشسروع الغاز الطبيعي بالنظر إا ¤الطبيعة
القاسسية شستاء ،والسسعي من جهة أاخرى ◊ل
م -عضس -ل -ة ال -ع -ق -ار اÿاصض ب -أامÓ-ك ال-دول-ة
تشسييد مسساكن إاجتماعية بعدما حرموا منذ
من حصستهم بالرغم من اإ’نفجار السسكاÊ
الذي شسهدته الناحية ،يقول سسكان اŸنطقة
ال -ذي -ن أاك -دوا ل -ن -ا إاصس -راره-م ع-ل-ى إاسس-م-اع
صس- -وت -ه -م م -ن اŸشس -ارك -ة ‘ اإ’ن -ت -خ -اب -ات
ال -ق -ادم -ة ،ي -ق -ول ع -م -ي ق-دور وإاب-ن-ه ال-ذي
–صسل على بطاقته اإ’نتخابية .ومن ناحية
أاخرى ،شسّدد مواطنو منطقة بني يوسسف
ببلدية تاشستة على أان يكون الŸÈانيون ‘
مسس -ت -وى ال -ث -ق -ة ‘ ح -ل م -ا ي -واج-ه-ه-م م-ن
مصس-اعب ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-رف-ع م-ن حصس-ة السس-كن
الريفي للبلدية بوجه عام وناحيتهم على
وج- -ه اÿصس -وصض ك -ون ال -ب -ي -وث ال -ط -ي -ن -ي -ة
والقصسديرية التي يقطنونها منذ سسنوات ⁄
ت -ع -د صس -ا◊ة ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤اأ’م-راضض ال-ت-ي
تطاردهم بعذه اŸنطقة النائية ،متعهدين

هؤو’ء اÎŸشسح Úإاذا ما كتب لهم ا◊ظ
الفوز ‘ التشسريعيات القادمة باإ’سستقرار
ب- -أاراضس- -ي- -ه- -م ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ذات الصس- -ب- -غ- -ة
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة وم-زاول-ة نشس-اط-ه-م ال-زراع-ي
الذي يوفر لهؤو’ء البسسطاء لقمة العيشض،
ولعل ع ﬂ -في ‰وذج لذلك.

«وقفت ‘ الّظروف العسشÒة
وأابحث عّمن يقف معي»

ع  -اıفي من منطقة بني يوسسف ،أاب لـ 6
أاطفال،ولد ‘ قرية هادئة دأابت على بسساطة
العيشض والصسراع مع ا◊ياة التي كلّما قسست
عليه زادته قوة وصسÓبة وثباتا ،أ’ّنه  ⁄يجد
سسوى الغابات التي تلف بيته القصسديري بÚ
سسكان اŸنطقة التي دافع عليها رفقة جÒانه
أايام العشسرية السسوداء ،حيث كان حمل السسÓح
ب -ال -نسس-ب-ة إال-ي-ه واجب ل-دح-ر ال-عصس-اب-ات ال-ت-ي
ع -زلت اŸن -ط -ق-ة م-ن ن-اح-ي-ة غ-اب-ات ف-ري-ن-ة،
ف -ن -الت م -ن -ه ت -لك ا’أي-ام إارادت-ه ‘ اŸق-اوم-ة
والثبات .خرج رفقة زمÓئه منتصسرين بعدما
كتب له الله اأ’و’د والبنات ،غ Òأان ظروفهم
ا◊الية وسسط هذا البيت القصسديري صسارت
’ تطاق ،حيث يتسسّرب الÈد القارسض شستاء
وتنفذ الرياح من جهة «لكن ا◊مد لله» يقول
م -ب -تسس -م -ا ،ن -اه -يك ع -ن ا◊ر الشس -دي-د ال-ذي
يطارد أاسسرته التي مازالت متم ّسسكة باأ’مل ‘
رؤوية أاو’دها –ت سسقف بيت Îﬁم يتوّفر
على ضسروريات العيشض الكر ،Ëوهي أامنية
مشسروعة تك Èكل يوم ‘ مشساعره وإاخÓصسه
لوطنه .قّدم واجبه فهل سسيقدم الŸÈانيون
واج -ب -ه -م Œاه أام -ث -ا‹ ،ي-ق-ول اıف-ي ال-ذي
ي - -ت - -ط- -ل- -ع إا ¤غ- -د أافضس- -ل م- -ن خÓ- -ل ه- -ذه
اإ’سس-ت-ح-ق-اق-ات ال-ت-ي ي-ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا من هذا
اŸك- -ان ال- -ذي ي -رت -قب زوال -ه ‘ أاق -رب وقت
‡ك- -ن .وم- -ن ج -انب آاخ -ر ،ي -ق -اسس -م يشس -اب
اŸنطقة موقف إابن دشسرتهم ‘ أان يج ّسسد
الŸÈان - -ي - -ون أاحÓ- -م- -ه- -م م- -ن خÓ- -ل ن- -ق- -ل
انشسغا’تهم واحتياجات بلديتهم من الناحية
التنموية مع الدفاع عن إاقÎاح رئيسض اÛلسض
البلدي ÿضسر مكاوي ‘ إاعتماد غابات فرينة
كمنطقة سسياحية من خÓل تسسجيل مشسروع
اŸركز الÎفيهي والرياضسي بالناحية ،يقول
هؤو’ء الشسباب.

مطلب الغليزانّيÚ

توسشيع مسشاحة ال ّسشقي و–سش Úظروف حياة بالريف
يتطّلع سسكان و’ية غليزان من الŸÈان ا÷ديد إا– ¤قيق بعضض
ا’نشس -غ -ا’ت ال -ت -ي ت -ع -ت Èم -ه -م -ة حسس -ب-ه-م م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة ا◊ي-اة
ا’جتماعية ‘ اŸناطق الريفية.
وتفيد اŸعطيات التي توصّسلت إاليها جريدة «الشسعب» من خÓل
ﬁاورت -ه -ا Ÿواط -ن Úخصس -وصس-ا ال-ف-ئ-ة الشس-ب-ان-ي-ة ب-أاّن ت-رق-ي-ة ق-ط-اع
التشسغيل يعت Èاأ’ولوية عندهم إا ¤جانب قطاع السسكن.
وتتمّيز خصسوصسية مطالب الغليزاني ‘ ÚالŸÈان ا÷ديد ،الذي
ت -كشس -ف -ه ان -ت -خ -اب -ات م -اي ال-ق-ادم ‘ ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ع-ل-ى وج-ه
اÿصسوصض ،بحكم ميزة اŸنطقة ،التي تتوفر على إامكانات كبÒة ‘
ه -ذا اÛال ،ح -يث ورغ -م أاّن ت -وسس -ي -ع اŸسس-اح-ات اŸسس-ق-ي-ة ع-رف
–سسنا ‘ السسنوات اأ’خÒة ،غ Òأانّ فÓح ‘ Úبعضض البلديات
ينتظرون التفاتة اŸسسؤوول ‘ Úا◊صسول على حقهم ،كما هو ا◊ال
‘ بلدية حمري ،التي تتوفر على أاراضسي خصسبة ،تسساعد على ‚اح
الكث Òمن الزراعات ،لكّن مع غياب مياه السسقي –ولت أاراضسي
الفÓح Úإا ¤حقول جافة ،اأ’مر الذي دعاهم إا ¤اŸطالبة بتوفÒ
هذه اŸادة ،خصسوصسا مع التأاخر اŸسسجل ‘ انطÓق أاشسغال إا‚از
سسّد جديوية ،الذي حسسبهم يخدم اŸنطقة كثÒا.
ويأامل سسكان اأ’رياف بو’ية غليزان ‘ ترقية ا◊ياة ا’جتماعية من

خÓل ا’هتمام أاك Ìبشسبكة الطرقات ،وتعميم وجود شسبكة صسرف
اŸياه القذرة ،من أاجل ا◊صسول على بيئة نظيفة ،حيث أاّكد أاحد
اŸواطن Úأاّن Œسسيد هذا اŸشسروع يقضسي على العديد من اŸشساكل
البيئية التي يتخّبط فيها القروي.Ú
وت -ن -ت -ظ -ر ال -ف -ئ -ة ال -ط Ó-ب -ي -ة ت -رق-ي-ة اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي إا ¤مصس-اف
اŸؤوسسسس -ات ا÷ام -ع -ي-ة ،وخ-ل-ق ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-خصسصس-ات ا÷دي-دة،
خصس -وصس -ا ال -ت -ي ت -وازي وت -خّصس -صض اŸن -ط -ق-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ،و–ديث
تخصسصسات أاخرى تسس Òوفق النمط ا’سستثماري الذي تتجه إاليه
الو’ية مسستقب.Ó
ورغم اسستحسسان سسكان و’ية غليزان من وتÒة التنمية التي عرفتها
اŸنطقة ‘ السسنوات اأ’خÒة ،إا’ أاّن تصسريحات توضسح أان بعضض
اŸشساكل ’ تزال تشسّكل عقبة كبÒة أامامهم ،حيث مطلبهم بالتدقيق
هو دراسسة مطالب اŸنطقة ،و–سس Úا◊ياة ا’جتماعية باأ’رياف.
وطالب سسكان و’ية غليزان من الŸÈاني Úا÷ديد على ضسرورة
التواصسل اŸسستمر مع اŸواطن ،Úوالعمل على نقل انشسغا’تهم ،وفتح
اŸداومات طيلة السسنة ،بد’ من اقتصسارها على مناسسبة ا◊ملة
ا’نتخابية.
غليزان :ع ــ عبد الرحيم

الثÓثاء  11أافريل  2017م
الموافق لـ  1٤جمادى األولى  1٤38هـ

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

ثقافة

يعرضسها اŸسسرح الوطني تكرÁا للراحل حميد رمّاسس
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الشساعر السسوري أامطانيوسس نفاع لـ «الشسعب»

15

أامنيتي العودة للجزائر التي احتضضنتني

«الفيل والوسضيط» ..جدلية السضلطة والشضعب

اŸثقف › Èعلى توعية اÛتمع ضضد األخطار التي تعصضف بالدول العربية

سسيكون العرضس الشسر‘ Ÿسسرحية «الفيل والوسسيط» تكرÁا للفنان الراحل حميد رماسس ..هذا ما أاعلن عنه
لبداعي ا÷ديد ،احتضسنها اŸسسرح الوطني ا÷زائري ﬁيي
منشسطو الندوة الصسحفية حول هذا العمل ا إ
لثن .Úوتعت Èهذه اŸسسرحية ،التي يخرجها إابراهيم شسرقي وكتب نصسها ميسسوم
الدين بشستارزي أامسس ا إ
لو ،»¤تطرح مسسأالة العلقة ب Úالسسلطة والشسعب.
مهجري« ،عمل إانسسانيا بالدرجة ا أ

فتح قلبه لـ»الشسعب» ليع Èعن حنينه و
شسوقه للبلد الذي احتضسنه و هو ‘ ريعان
شسبابه ،والذي يعيشس اليوم على أامل زيارته
من جديد واسسÎجاع أاجمل الذكريات التي
ج -م -ع -ت -ه ي-وم-ا ب-الشس-عب ا÷زائ-ري وأال-ه-مت
لديب
م- -وه -ب -ت -ه وقصس -ائ -ده ،إان -ه الشس -اع -ر ا أ
السسوري ا÷زائري أامطانيوسس نفاع.

حبيبة غريب

أاسسامة إافراح
اع- -ت Èاıرج اŸسس- -رح- -ي إاب- -راه -ي -م
شسرقي أان أاحداث هذا العمل اŸسسرحي
مقتبسسة من حكاية شسعبية متداولة ،طرح
من خÓلها ذاك الصسراع اŸتواصسل بÚ
السسلطة والشسعب ،كما أانه اسستلهم الرؤوية
اإلخ -راج-ي-ة ل-ل-فضس-اء ال-داخ-ل-ي م-ن شس-ك-ل
«السسÒك» ،وهذا العمل مسستلهم ثقافيا

وحضساريا من اإلنسسانية ،ويرمي إا ¤بعث
األمل الذي يجب على اإلنسسانية أان تعيشس
ب -ه وألج -ل -ه .وأاضس -اف شس -رق -ي ب -أان ت -ن-وع
ال -ث -ق-اف-ة يسس-م-ح ب-ت-ق-ب-ل اآلخ-ر ،واشس-ت-غ-ل
اıرج على سسينوغرافيا «اŸيتا مسسرح»
ما يسسمح بالنتقال ‘ اŸكان.
وتطرق شسرقي إا ¤الكاسستينغ ،قائ Óإان
العمل يجسسده كل من اŸمثلة فايزة أامل

عن قصستها القصسÒة « البحر أايضسا يحÎق»

القاصضة بلحرمة حنان يوسضفية تفتك ا÷ائزة
الثالثة Ÿهرجان القلم ا◊ر لإÓبداع العربي Ãصضر

أاف-ت-كت ال-ق-اصس-ة ب-ل-حرمة حنان يوسسفية
ع -ن نصس -ه -ا « ال -ب-ح-ر أايضس-ا ي-حÎق « ا÷ائ-زة
لبداع العربي
الثالثة Ÿهرجان القلم ا◊ر ل إ
‘ دورت -ه السس -اب -ع-ة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا م-ؤوسسسس-ة
القلم ا◊ر اŸصسرية.

سسيدي بلعباسس  :غ شسعدو

تنافسست القصسة القصسÒة «البحر أايضسا يحÎق
«مع حوا‹  800قصسة Ÿبدع Úمن كافة الدول
ال -ع -رب -ي-ة ق-ب-ل أان ي-ت-م ت-رشس-ي-ح  15نصس-ا ل-نهائيات
اŸسس - -اب- -ق- -ة ت- -ن- -افسس ه- -و اآلخ- -ر ع- -ل- -ى اŸراتب
األو.¤وعن تتويجها با÷ائزة الثالثة أاكدت القاصسة
ب -ل -ح -رم -ة أان -ه -ا ح -ازت ع -ل-ى اŸرت-ب-ة ع-ن ج-دارة
واسستحقاق بعد أان نال نصسها إاعجاب وتقدير ÷نة
التحكيم اŸكونة من ﬂتصس› ‘ Úال الكتابة
والسس- -رد وال- -ن- -ق- -د األدب- -ي ،وتضس- -ي- -ف ق- -ائ -ل -ة «إان
مشساركتي باŸهرجان والتي تعد األو ‹ ¤خارج
ال -وط -ن ك -انت Ãث -اب -ة ا÷رع -ة اŸضس -اع -ف-ة ح-يث
سسمحت ‹ بالحتكاك بعديد األدباء والكتاب من
ﬂتلف الدول العربية ،كالعراق ،األردن ،تونسس،
مصسر ،السسعودية ،اليمن ،فلسسط Úوسسوريا وغÒها
‡ا سس -ي -ح -ف -ز ÊأاكŸ Ìواصس -ل -ة مسسÒت -ي األدب-ي-ة
واŸشس-ارك-ة مسس-ت-ق-ب ‘ Ó-م-ه-رج-ان-ات ومسس-اب-قات
دولية لتمثيل ا÷زائر أاحسسن “ثيل .مثنية ‘ ذات
ال -وقت ع -ل -ى اŸشس -ارك-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ اŸه-رج-ان
والتي حصسل فيها  13كاتبا وأاديبا جزائريا على
جوائز ﬂتلفة ‘ الرواية ،الشسعر بأانواعه كالشسعر
ال -فصس -ي -ح ،ال -ع -م -ودي ،ال-ع-ام-ي ،قصسصس األط-ف-ال،
اŸقالت وغÒها.
وعن قصستها اŸتوجة باŸرتبة الثالثة « البحر
يحÎق أايضسا « والتي كتبتها سسنة  ، 2012قالت
بلحرمة إانها رمزت خÓلها لقلب اإلنسسان بالبحر
وأاك Ìمن ذلك لقلب اŸرأاة الذي مهما أاتسسع وتشسبه

Ãيزة البحر ‘ الك Èوالغموضس إال أانه سسيأاتي يوم
عليه وتنتابه اللوعة والشسوق إا ¤درجة الحÎاق،
وهنا جمعت ب ÚاŸضسادين اŸاء والنار لتعطي
جمالية للقصسة ومعناها.
وتنتمي القصسة إا ¤اÛموعة القصسصسية الثانية
ل -ل -ق -اصس -ة ح -ن -ان ب -ل -ح -رم -ة ال-ت-ي تضس-م ع-ددا م-ن
القصسصس القصسÒة الرائعة كقصسة الوجه الغريب
التي نالت اŸرتبة األو ¤عربيا ‘ جائزة روسسيكادا
لدورة  ،2016حيث تتحدث فيها عن تلك اللحظة
التي يرى فيها األب وجه ابنه الغريب بعد اأن تخلى
عنه ‘ دور اŸسسن .Úوكذا قصسة «القدر « التي
–صسلت على اŸرتبة الثالثة وطنيا ‘ جائزة علي
Óب -داع ا÷زائ -ري ب -ولي-ة ا÷ل-ف-ة وه-ي
ك -رك -ور ل  -إ
القصسة التي كانت تكملة لقصسة الوجه الغريب أاين
وضسعت اإلبن العاق ‘ حالة من التأانيب الشسديد
للضسم Òبعد أان اختلى بنفسسه وتذكر والده ،لÒى
أابواب جهنم تفتح أامامه.
ه -ذا وأاع -ربت ح -ن -ان ب -ل -ح -رم -ة ع -ن ن-ي-ت-ه-ا ‘
Óب-داع ال-ع-رب-ي
اŸشس -ارك -ة ‘ مسس-اب-ق-ة الشس-ارق-ة ل -إ
Ãجموعتها القصسصسية األو ¤التي –مل عنوان «
القصسيدة األخÒة « والتي  ⁄تر النور بعد رغم
مرور  12سسنة على كتابتها ،حيث سسبق لها وأان
راسسلت وزارة الثقافة لتبنيها ونشسرها دون أان تلقى
أاي رد ،لتجدد نداءها للجهات الوصسية من أاجل
دع- -م الشس- -ب- -اب ا÷زائ- -ري اŸب- -دع واألخ -ذ ب -ي -ده
إليصس -ال إاب -داع -ات-ه وصس-وت-ه ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-ق-درات
ال -ك -بÒة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا اŸب-دع ا÷زائ-ري ،ه-ذا
األخ Òالذي يضسع بصسمته ‘ كل فرصسة تتاح له
خÓل اŸشساركات داخل الوطن وخارجه ،قبل أان
ت -خ -ت -م ك Ó-م-ه-ا ب-ت-وج-ي-ه الشس-ك-ر ل-رئ-يسس اÛلسس
الشسعبي الولئي عمار برمضسان الذي آامن بقدراتها
وقدم لها كل الدعم للمشساركة ‘ مهرجان القلم
ا◊ر و“ثيل ولية سسيدي بلعباسس وا÷زائر أاحسسن
“ثيل.

واŸم- -ث -ل Úف -ؤواد زاه -د وي -اسس Úزاي -دي،
وجميع هؤولء ‡ثلون Îﬁفون باŸسسرح
الوطني ،مضسيفا بأانه «ل يؤومن بالكاسستينغ
‘ اŸسس -رح والسس -ي -ن-م-ا» ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى أان
الختيار يكون على أاسساسس الكفاءة واألداء
الركحي والقدرة على تقمصس الشسخصسية.
من جهته ،قال جمال قرمي اŸدير
الفني للمسسرح الوطني إان هذا العمل مّر
ع -ل -ى ع -دة ﬂرج ،Úوك -ل واح -د م -ن -ه-م
كانت له رؤويته اإلخراجية اÿاصسة ،وعاد
العمل إا ¤اıرج إابراهيم شسرقي ،كما أان
ع -م -ل -ي -ة ق-راءة ال-نصس “ت بشس-ك-ل ع-ل-ن-ي
باŸسسرح الوطني ،وأاجريت عليه تعديÓت
طفيفة .وأاكد قرمي على السستثمار ‘
اŸم -ث -ل Úب -اŸسس -رح ال -وط -ن -ي ،وأان ه -ذا
العمل سسيكون العرضس الشسر‘ ‘ شسهر
رمضس -ان اŸق-ب-ل ت-ك-رÁا ل-ل-ف-ن-ان ال-راح-ل
ع-ب-د ا◊م-ي-د رم-اسس .م-ن ج-ه-ت-ه ،ت-ط-رق
مؤولف النصس إا ¤اختياره النطÓق من
قصسصس فيلسسوف هندوسسي ،واعتمد هذه
ا◊كاية التي طافت ع Èالعا ،⁄ولكنه
عمد إا ¤إاعطائها بصسمته اÿاصسة من
خ Ó-ل إاسس -ق-اط األح-داث ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
اÙل -ي ،م -ع ت -وظ -ي -ف ال -ه -زل وال-ك-ت-اب-ة
السس -اخ -رة –ق -ي -ق -ا ل -ل-ف-رج-ة وسس-ع-ي-ا إا¤
رسسالة فنية أاعمق.

@الشس -عب  :الشس -اع -ر ام-ط-ان-ي-وسس ي-ح-م-ل
ا÷زائر ‘ القلب والروح ما هي قصستك مع
بلد اŸليون ونصسف مليون شسهيد ؟
@@ الشساعر امطانيوسس يوسسف نفاع :إا¤
من حبلتني بالوطنية والصسدق وا◊ب والوفاء  ،إا¤
األرضس الطيبة اŸعطاء التي أاعطتني  ...األدب
وا◊ن Úإا ¤موطناي سسوريا وا÷زائر:
وأالف
»»جزائرنا أازف لك اÙبة–ية من راحتيا»»
»»ج- - -زائ- - -رن- - -ا وه- - -ب - -تك م - -ا ‘ صس - -دريقسسمت لن أاضسن Ãقلتيا»»
لقد أاحببت تراب ا÷زائر وشسعبها اŸغوار الذي
علم العا ⁄معنى ا÷هاد والنضسال والتحرر.
@ كيف هي علقتك مع اŸثقف Úا÷زائر ؟
@@من خÓل العÓقات الثقافية والندوات التي
كانت تخصس التعليم تأاكد Ãا ل يقبل الشسك أان
الفرد ا÷زائري ذكرا أام أانثى ذكي و سسريع البديهة
م -ي -ال إا ¤اŸع -رف -ة وال -ع-ل-م وﬁب ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة
األصسيلة.
@ هل من مشساركة قريبة ‘ ملتقيات ا÷زائر ؟
@@ ‹ ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ق-ط-ر ال-ع-رب-ي السس-وري
مشساركات متعددة ‘ اŸراكز الثقافية Ãوضسوعات
متنوعة ،أاما باÿارج ف Óيحدث ذلك.
@ أانت تكتب كثÒا للوطن سسوريا و «للحب
و ل - -لسس - -لم «م - -ا ه - -و الشس - -يء ال- -ذي ي- -غ- -ذي
موهبتك ويحفز إالهامك ؟
@@ لقد قسسمت وقتي إا ¤ثÓثة أاقسسام  :ثلث
للنوم و الراحة و ثلث للكتابة و اŸطالعة ،ثلث
للتجول ‘ بسستان أاشسجار الفاكهة ،أاما الثلث الثاÊ
أاي الكتابة واŸطالعة ،فيأاخذ من نصسيب الثنÚ
أاحيانا ،حيضس الكتابة ا÷ذابة قرب سساقية منبع
غزير يصسب ‘ حوضس من السسمك أاتغزل به أاحيانا.
لزمات (و لكل
@ كيف للمثقف أان يتصسدى ل أ
لمة العربية ؟
لخطار) التي تهدد اليوم ا أ
ا أ
@@ إان األوضس- -اع السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ال- -ع -اŸي -ة و
اŸؤوام- -رات ال- -ت- -ي –اك ضس- -د ال- -دول ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الشسرقية ،ل تÎك ›ال لÓسستقرار الجتماعي
Óدباء
ثقافيا واقتصساديا وفكريا ،وأامام هذا ل بد ل أ
و الشسعراء و اŸثقف Úأان يلعبوا الدور الفعال ‘
ت -وع -ي -ة ›ت -م -ع -ات-ه-م م-ن خÓ-ل الشس-ع-ر و ال-ن Ìو
اإلع Ó- -م ل - -كشس- -ف اŸؤوام- -رات ال- -ت- -ي –اك ضس- -د
أاوطانهم.
@ هل من ديوان شسعري جديد؟
@@ عفوا على هذا السسؤوال ،وكيف ل والشسعر
يسس -ري ‘ دم -ي وع -روق -ي وروح -ي ،ف -ل-ول الشس-ع-ر
وب -دون -ه ل أاشس -ع -ر ب -ل -ذة ا◊ي-اة ،وشس-ك-را ل-ل-ه ع-ل-ى
عطاياه ،فأانا اليوم بصسدد إا‚از الديوان الرابع
–ت عنوان « اقرأا ما –ب» .
@ لو طلبنا منك تعريف نفسسك لقراء
ج -ري -دة «الشس -عب» ك-ي-ف سس-ت-ك-ون ال-ب-ط-اق-ة

الفنية التي سستقدمها؟
@@ بكل تواضسع وتقدير واحÎام أاعت Èنفسسي
أانني حصسلت على وسسام من الشسرف ألن « الشسعب «
جريدة اŸليون ونصسف مليون شسهيد وأارجو من الله
أان يأاخد بيد ﬁرريها ومسسؤووليها ،وباÿتام لكم
زبدة حبي وتقديري .

‘ سضطور
هو من مواليد سسنة  1939بقرية الفيحاء ،مزرعة
األف -ن -دي سس -اب -ق -ا ،ال -ت-ح-ق ب-اŸدرسس-ة الب-ت-دائ-ي-ة
الروضسة أاين نال شسهادة الدراسسة البتدائية عام
 1953م وتنقل ‘ اŸرحلة اإلعدادية لينال شسهادة
ال -دراسس -ة اŸت -وسس -ط-ة ع-ام  1957وزاول دراسس -ت-ه
ال -ث-ان-وي-ة Ãن-زل-ه ف-ح-از ع-ل-ى الشس-ه-ادة سس-ن-ة 1961
وال -ت -ح -ق ب -ج -ام -ع -ة دمشس -ق ب -ك -ل -ي-ة ت-اري-خ ،عشس-ق
اŸطالعة والكتابة مند الصسغر ووجد ضسالته ‘
الشسعر ففجر موهبته قصسائد ودواوين،كان للجزائر
ال -ت -ي دخ -ل-ه-ا سس-ن-ة  1963ضس -م-ن ال-ب-ع-ثة التعليمية
السسورية األو ،¤حيز كب Òمن أاشسعاره .بقي الشساعر
ب -ا÷زائ -ر إا ¤غ -اي -ة ع-ام  1970م  .و ي- -ع -يشس ال -ي -وم
Ãسسقط رأاسسه سسوريا على أامل أان تتاح له فرصسة
العودة إا ¤بلد اŸليون ونصسف مليون شسهيد

من قصضائده عن ا÷زائر
من دمشسَق الصسمود إا ¤جزائر اÿلود،
من سسورية شسرق البحار إا ¤ا÷زائر موطن الثوار
لوراسس،
 ،من قاسسيون إا ¤ا أ
ق إا ¤عشسيقته.
من عاشس ٍ
علم ِ
ن
ب
Ú
ع
ر
ز
كت
ي الظنو َ
َ
أانا اŸفتونُ شسوقًا لن يهونا
فعذرًا يا ُمنايا من غراٍم
غرام ِ
ك عاد ‘ صسدري جنونا
ب َقسسرًا دو َ
ن أاُذنٍ
َدَخلتِ القل َ
ملكت به اŸشساعر والعيونا
ن رأاسسي إا ¤أاطرافِ طر ٍ
فِم ْ
ف
حب ِ
ت َ
ك الغا‹ اŸتينا
خّمَر ُ
صسّفى
فأانتِ بدايُة ا ُ
◊ u
ب اَُ Ÿ
ب قد أاضسحى أاتونا
وهذا ا ُ
◊ t
َنقشس ُ
ح صَسدٍر
ب فو َ
ق جنا ِ
تا ُ
◊ s
ونادي ُ
لحبة واصسلونا
تا أ
ي
سَسَنقضسي الُعمَر ‘ قصسٍر به ٍ
ء الغراِم سَسَيحسسدونا
وأابنا ُ
على قÈي سَسُيحَفُر باسسم حبي
ب ل يرضسى السسكونا
شسهيُد ا ُ
◊ u

لهقار “Ôاسست
اŸسسرح بعاصسمة ا أ

–د مسضتمر لعشضاق اÿشضبة

غياب الفرع ا÷هوي والدعم اÙلي عرق Óتطور الفن الرابع
ه- - -م م- - -ن ال - -ذي - -ن آام - -ن - -وا
ب -ق -درات -ه -م وف -ج -روا م-واه-ب-ه-م
لي أاحد ‘
التي  ⁄تكن تتجلى أ
“Ôاسست ،واقتحموا الفن الرابع
‘ وقت  ⁄ي - -ك - -ن أاح- -د ي- -راه- -ن
عليه ‘ ،منطقة ل تتوفر على
أادنى مقوماته.

“Ôاسست  :بن حود
ﬁمد الصسالح

رفعوا التحدي و هيكلوا أانفسسهم،
فأاسسسسوا بحلول  2009جمعية صسرخة
الركح للفنون الدرامية ،شساركوا ‘
ﬂتلف مسسارح الوطن وتعدوها إا¤
الدولية منها ،فتأالقوا ونالوا اإلشسادة
‘ كل مسسرح وقوفوا على خشسبته،
بعروضس مسسرحية كـ «ريق الشسيطان»،
«هدوء» « ،نوارة» « ،حروب الزيت و
النار» و غÒها،فحصسدوا أازيد من 10
جوائز وطنية و دولية منها مهرجان
البقعة بدولة السسودان و سسيدي قاسسم
باŸغرب.
«ب -اع -ل -ي وه -ي -ب -ة» ‡ث -ل-ة مسس-رح
ح- -ائ -زة ع -ل -ى ع -دة ج -وائ -ز وط -ن -ي -ة
ودولية ،تؤوكد «للشسعب» أان اŸسسرح ‘
عاصسمة األهقار ،و بحكم اŸؤوهÓت
ال- -ت -ي –وزه -ا اŸدي -ن -ة ‘ ›الت

أاخرى  ⁄يحظى بذلك الهتمام ،إال
أان النجاح الذي حققه ‘ العديد من
مشس- -ارك- -ات- -ه خ- -ارج ال- -ولي- -ة ،ج -ع -ل
السساحة الفنية ‘ السسنوات األخÒة،
تشسهد إاقبال كبÒا Ùبي اŸسسرح،
أاي -ن تشس -ك -لت ع -دة ف-رق و ج-م-ع-ي-ات
مسسرحية بلغ عددها إا ¤أازيد من 10
ف -رق مسس -رح -ي -ة م-وزع-ة ‘ ﬂت-ل-ف
بلديات ودوائر الولية ،بل أاصسبحت
و‘ كل انطÓقة موسسم ،تشسهد دار
ال-ث-ق-اف-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ك-اسس-ت-ي-نغ
ل -كشس -ف اŸواهب ال -راغ -ب -ة ‘ ول -وج
عا ⁄الفن الرابع.
و‘ نفسس السسياق ،يضسيف»عزوز

ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر» ﬂرج مسس- -رح -ي ،و
رئيسس ا÷معية ‘ ،كلمته « للشسعب»،
أان اŸسسرح ‘ عاصسمة األهقار له
إابداعه و‚احه ،وبرز بشسكل لفت
على اŸسستوي Úالوطني والدو‹ ،من
خÓ- -ل األع- -م- -ال اŸق- -دم- -ة وال- -ت- -ي
ن-ت-ن-اول-ه-ا ‘ أاع-م-ال-ن-ا ،األغ-لب م-ن-ها
اج- -ت- -م- -اع- -ي -ة ،أاو –اك -ي ال -ت -غÒات
اŸوجودة حاليا ‘ العا ⁄من حيث
ا◊روب ،وال- - -ت- - -ط- - -رف ب- - -أان - -واع - -ه
واŸواضس-ي-ع اإلنسس-ان-ي-ة ،وه-ذا ب-ال-لغة
العربية واألمازيغية.
ويضسيف عزوز عبد القادر ،بأان
اإلشس- -ع- -اع وال- -ن- -ج- -اح ال -ذي أاح -رزوه

خارجيا ⁄ ،ينعكسس ﬁليا ،خاصسة ‘
ع -اصس-م-ة األه-ق-ار ،م-ؤوك-دا ب-أان ال-ف-ن
الرابع تعÎضسه عقبات تعيق تطوره،
و ه- -ذا اب- -ت- -داء م- -ن غ- -ي- -اب مسس- -رح
جهوي‡ ،ا يشسكل لهم عائقا كبÒا
سسواء لعرضس أاعمالهم أاو حتى العمل
عليها ،و لول تسسخ Òقاعة داسسÚ
بدار الثقافة Ÿا كان هناك أاي مكان
لذالك.
ومن جهة أاخرى ،يضسيف رئيسس
ا÷معية غياب ثقافة اŸسسرح لدى
اŸسسؤوول ÚاÙلي ،Úوفهمهم لدوره
البارز ‘ تثقيف اÛتمع ،مؤوكدا بأان
ا÷م- -ع- -ي- -ة ت- -ع -ا Êح -ت -ى ‘ ا÷انب
اŸادي ،حيث أانها تعجز عن توفÒ
حتى مصساريف التنقل للمشساركة ‘
اÙافل الوطنية والدولية ‘ بعضس
األحيان.
يحدث هذا حسسب اıرج عبد
ال- -ق -ادر ع -زوز ‘ وقت ي -ل -مسس ف -ي -ه
اهتماما ملموسسا من طرف القائمÚ
على وزارة القطاع ،يقابله إاهمال من
اŸسسؤوول ÚاÙل.Ú
ح -يث ع Èع -ن أام -ل -ه -م ‘ إاع -ادة
ب - - -عث مشس - - -روع اŸسس- - -رح ا÷ه- - -وي
اÛم- - -د ،وت - -وف Òال - -دع - -م اŸادي
واŸعنوي الÓزم لتطوير الفن الرابع.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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خؤالد يعؤد إا ¤التدريبأت بعد غيأب طؤيل

ا–اد العاصصمة يدخل تربصصا مغلقا بداية من اÿميسس بع Úالبنيان
تدخل تشسكيلة ا–أد
العأصسمة ‘ تربصس مغلق،
بداية من هذا اÿميسس،
بأŸدرسسة العليأ للفندقة بعÚ
البنيأن– ،سسبأ Ÿؤاجهة متأأخرة مع
شسبيبة القبأئل ‘  29أافريل ا÷أري.
‘ ح Úسستعرف تدريبأت الفريق
عؤدة القأئد نصسرالدين
خؤالد بعد شسفأئه من
لصسأبة.
ا إ

ك -ان ا÷ه -از ال -ف-ن-ي ل–Ó-اد ب-ق-ي-ادة
البلجيكي بول بوت ،قد منح أاسسبوع
راح -ة ل Ó-ع -ب -ي -ه خ Ó-ل فÎة ت -وق-ف
ال -ب -ط -ول -ة وه -و ال -ق -رار ال -ذي أاسس-ال
ال -ك -ث Òم -ن ا◊ ،Èب -ال -ن -ظ -ر ل -ط -ول
اŸدة .ل- - -ك- - -ن ه- - -دف اŸدرب ك - -ان
اسستغÓل هذه الفÎة من أاجل السسماح
ل Ó-ع -ب Úب -السسÎاح -ة واÿروج م -ن
روت Úال- -ك- -رة ،خ- -اصس- -ة وأان رزن -ام -ة
جهنمية ‘ انتظارهم.
يبقى هدف ا÷هاز الفني هو –ضسÒ
ال- -ف -ري -ق ل -دخ -ول م -ن -افسس -ة راب -ط -ة
األبطال بكل قوة ،خاصسة أان غاية
الفريق الوصسول إا ¤دور اÛموعات
و‘ ح - - -ال –ق - - -ق ذلك سس- - -ي- - -ك- - -ون
الÓعبون ﬁروم Úمن عطلة ،لهذا
اسستبق ا÷هاز الفني األمور وفضسل
منح الÓعب Úراحة Ÿدة أاسسبوع.
سس -ي -ك -ون الÎبصس اŸق -ب -ل ل -ل -ف -ري -ق
مهّما ،يعاد فيه ضسبط األمور الفنية
ق- -ب- -ل خ -وضس غ -م -ار م -ا ت -ب -ق -ى م -ن
م-ب-اري-ات ال-ب-ط-ول-ة وم-ن-افسس-ة راب-طة
األب -ط -ال ،وسس -ت -ت -خ -ل -ل -ه م -واج-ه-ت-ان
وديتان.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ع -اد نصس -رال -دي -ن
خ -وال -د إا ¤ت -دري -ب -ات ال -ف -ري-ق ب-ع-د

شسفائه من اإلصسابة التي أابعدته عن
اŸيادين لفÎة غ ÒقصسÒة .علما أانه
ت- -ع- -رضس ل- -ه- -ا خÓ- -ل ن -ه -ائ -ي ك -أاسس
ا÷زائر اŸمتازة التي جمعت فريقه
Ãولودية ا÷زائر.
وأاجرى خوالد بعدها عملية جراحية
‘ عيادة خاصسة بالعاصسمة ،قبل أان
يتنقل إا ¤الدوحة ،أاين أاجرى عملية
التأاهيل وهو ما جعله يوفر الكث Òمن
الوقت ويقلصس فÎة غيابه التي كانت
سستطول كثÒا.
وتبقى مشساركة خوالد ‘ اŸواجهات
اŸق -ب -ل-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة مسس-ت-ب-ع-دة ،ح-يث
سسيقوم ا÷هاز الفني Ãنحه فرصسة
ل-عب ب-عضس ال-دق-ائ-ق ،ل-ك-ن مشس-ارك-ته
لوقت أاطول سستكون تدريجيا ‘ ظل
اŸراهنة عليه خÓل منافسسة رابطة

األبطال.
مؤاجهة أاوŸبي اŸدية
‘  15أافريل
ب- - -ر›ت إادارة ا–اد ال- - -ع - -اصس - -م - -ة
مواجهة أاوŸبي اŸدية ‘  15افريل
ا÷اري ،حيث سستكون األو ¤للفريق
خÓ- -ل ت- -ربصس- -ه ال- -ت- -حضسÒي ال- -ذي
سسينطلق ،اÿميسس ،باŸدرسسة العليا
للفندقة بع Úالبنيان.
مواجهة أاوŸبي اŸدية سستكون مهمة
للجهاز الفني من أاجل إاعادة شسحن
بطاريات الÓعب Úو–ضسÒهم بدنيا
ق -ب -ل خ -وضس م -واج -ه -ة ودي -ة ث -ان -ي-ة
سس -ت -ك -ون ب -نسس -ب -ة ك-بÒة أام-ام شس-ب-اب
بلوزداد.
وتنتظر إادارة شسباب بلوزداد موافقة

اŸدرب بادو زاكي على ودية ا–اد
العاصسمة ،اŸنتظر ترسسيمها ‘ 24
أافريل ا÷اري وسستسسبق لقاء شسبيبة
القبائل.
عؤدة الÓعب ÚاŸصسأب Úتريح بؤت
ع -اد ب -عضس ال Ó-ع -ب ÚاŸصس -اب Úإا¤
ال -ت -دري-ب-ات ب-ط-ري-ق-ة ف-ردي-ة Ãل-عب
عمر حمادي– ،ت إاشسراف اÙضسر
البد Êسسايح ،األمر الذي أاراح كثÒا
اŸدرب بول بوت الذي يراهن عليهم
خÓل اŸواجهات اŸقبلة.
‘ هذا الصسدد عاد كل من غيزلن
وبن يحي ،إاضسافة إا ¤زيري ،حّمار
وزماموشس وهو ما جعل اŸدرب بوت
يطالبهم بالعمل أاك Ìقبل الندماج
‘ اÛم- -وع- -ة ف- -ي- -م- -ا ت- -ب- -ق -ى م -ن
مباريات البطولة.

مؤؤسسسسة النقل ا◊ضسري وشسبه ا◊ضسري لؤلية ا÷زائر

دورة رياضصيـ ـة Ãشصاركـ ـة  12فريق ـ ـا من عمـ ـال ﬂتلـ ـف الوحـ ـ ـدات

بأدرت مؤؤسسسسة النقل ا◊ضسري وشسبه
ا◊ضسري لؤلية ا÷زائر (÷نة الشسؤؤون
الجتمأعية) ،بتنظيم دورة ريأضسية ‘
كرة القدم تكرÁأ لروح عأمل بأŸؤؤسسسسة
اŸرحؤم مسسعؤدي عأشسؤر ،الذي فأرق
زمÓءه ‘  2مأي .2016
انطلقت مباريات الدورة التي ينشسطها  12فريقا من

ﬂتلف الوحدات ‘  9أافريل ،لتختتم Ãقابلة نهائية
مقررة ‘  30من نفسس الشسهر ‘ ،حفل توزع فيه هدايا
رمزية للفرق الفائزة ولعائلة العامل اŸغفور له.
Óشس- -ارةŒ ،رى اŸب- -اري- -ات Ãل- -عب سس- -ب- -اع- -ات
ل - -إ
بالرويبة ،حيث يتنافسس ‡ثلو كافة عمال وحدات
اŸؤوسسسس- - -ة ‘ إاط- - -ار ري- - -اضس- - -ي يسس - -وده الحÎام
وال-ف-رج-ة ،ب-ح-يث ي-ع-زز أاواصس-ر ال-تضس-ام-ن ال-عما‹

ويرفع من حيوية األداء اŸهني.
Óشسارة تضسم مؤوسسسسة «ر.سس.ت.أا» حوا‹ 3300
ل إ
ع -ام -ل Áارسس -ون ف -ي-ه-ا أانشس-ط-ة ري-اضس-ي-ة ‘ إاط-ار
الرياضسة والعمل ،تشسمل كرة القدم وكرة السسلة‘ ،
انتظار توسسيع اŸشساركة ا ¤أانشسطة أاخرى.

لسسبأنيــــــة
ل يقدمــــأن مسستؤيـــأت كبـــÒة ‘ البطؤلــــة ا إ

سس .ب

الريـ ـ ـال والبارصص ـ ـ ـا ‘ مهـ ـ ـ ـام صصعب ـ ـ ـ ـة ‘ رابط ـ ـ ـ ـة األبطـ ـ ـ ـ ـال األوروبي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

يظهر نأديأ ريأل مدريد وبرشسلؤنة ‘ هذه
لونة ،حألة من انعدام الثقة والتؤازن ،رغم
ا آ
إامكأنأتهمأ الفنية واŸأدية الكبÒة .فقد أاثأر
الفريقأن ،اللذان يعأنيأن من مشسأكل واضسحة،
لثأرة
تكهنأت كبÒة عن “خضس حألة من ا إ
لسسبأ« Êالليغأ» ،ومعأنأة
والتشسؤيق ‘ الدوري ا إ
كبÒة ‘ مشسؤارهمأ ببطؤلة دوري أابطأل أاوروبأ.
تعطي نتائج الفريق ‘ ÚاŸرحلة اŸاضسية من الدوري
اإلسسبا Êملخصسا واضسحا ◊قيقة ما يحدث هذا اŸوسسم
مع النادي ÚالكبÒين .فبينما سسقط ريال مدريد ‘ فخ
التعادل  1 / 1على ملعبه أامام جاره أاتلتيكو مدريد ،رفضس
برشسلونة هدية غرÁه التاريخي وّŒرع هزÁة مفاجئة
أامام مالغا.
وق َسست الصسحافة اإلسسبانية بشسكل كب Òعلى ك ÓالفريقÚ
‘ –ليلها للمبارات ÚاألخÒت ،Úوخلصست إا ¤أان كÓهما
ل يلعب بشسكل جيد ،ولكن األسسباب وراء ذلك ﬂتلفة
بالنسسبة لكل ناد.
م -ن -ذ وقت ط -وي -ل أاصس -ب -حت الشس -ك -وك –ي-ط ب-اŸدرب
الفرنسسي زين الدين زيدان ،اŸدير الفني لريال مدريد،
لتم ّسسكه الواضسح وإاخÓصسه الكب ÒلثÓثي خطه الهجومي
اŸكون من كر ËبنزÁة وغاريث بيل وكريسستيانو رونالدو،
باإلضسافة إا ¤معاناته ‘ قراءة اŸباريات ،وهو ما يظهر
جليا ‘ التغيÒات التي يجريها.
و‚ح األرجنتيني دييغو سسيميو ،ÊاŸدير الفني ألتلتيكو

ُن ّصسب رسسميأ على رأاسس اŸديرية
الفنية الؤطنية لكرة القدم

تيكانوين ينشّصط غدا ندوة
صصحفية بسصيدي موسصى

ق -ام ،أامسس ،رئ -يسس ال -ف -اف خÒال -دي-ن زطشس-ي
بتنصسيب اŸدير الفني الوطني ا÷ديد فضسيل
تيكانوين ،بصسفة رسسمية ‘ ،مهامه ا÷ديدة،
وذلك باŸركز التقني الوطني لسسيدي موسسى،
بحضسور توفيق قريشسي الذي سسيواصسل مهامه
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال -ت -ك -وي -ن ،ب -حسسب م -ا أاك -دت -ه
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ،أامسس ،على
موقعها الرسسمي.
سسيقوم تيكانوين ‘ األيام القادمة ،بتشسكيل الفريق
الذي سسيعمل معه ‘ اŸديرية الفنية الوطنية.
وبحسسب نفسس اŸصسدر ،فإان تيكانوين ينشسط
ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ،ي -وم غ -د األرب -ع-اء ،ب-داي-ة م-ن
السساعة  11:00باŸركز التقني لسسيدي موسسى.

مدريد ‘ ،فرضس حصسار على منافسسه ،بالدفع بÓعب
ال -وسس -ط أان-خ-ي-ل ك-وري-ا ع-ل-ى حسس-اب اŸه-اج-م فÒن-ان-دو
توريسس.
ويبدو للوهلة األو ،¤أان اŸغزى من هذا التغي Òهو رغبة
سسيميو ‘ Êأان يلعب بطريقة دفاعية ،بيد أان ›ريات
اللعب كانت تشس Òإا ¤حقيقة مغايرة “اما ،حيث اسستحوذ
األتلتيك على الكرة وسسجل هدف التعادل.
وجاء رد فعل زيدان على خطة سسيميو Êغريبا بعضس
الشسيء ،حيث قام بإاشسراك إايسسكو بدل من تو Êكروسس مع
اإلبقاء على الثÓثي الهجومي ‘ اŸلعب.
ووصسفت صسحيفة «ماركا» اإلسسبانية التغي ،Òالذي قام به
زيدان بـ «الضسار» ،فيما قالت صسحيفة «آاسس»« :يبدو معقدا
بعضس الشسيء فهم اŸغزى من وراء تغي Òكروسس ،أافضسل
الÓعب ‘ Úوسسط اŸلعب».
واعتادت جماه Òريال مدريد أال “ر عليها ◊ظات أاي
مباراة لفريقها ‘ هدوء ،نظرا ألن الفريق ل يبسسط
سسيطرته على اŸباريات ،وهو ل يقوم بهذا ألن لعب
وسس-ط-ه ال-ك-روات-ي ل-وك-ا م-ودري-تشس ل-يسس ‘ ك-ام-ل ل-ي-اق-ته
الفنية.
والعجيب ‘ هذا الصسدد ،أانه كلما أاشسرك زيدان الÓعبÚ
البدلء بشسكل منطقي دون اللجوء إا ¤اŸغامرات ،يصسبح
الفريق أاك Ìفاعلية‡ ،ا يضسع تشسكيل اŸلكي ﬁل جدل
دائم.
‘ ا÷انب اآلخر ،يعا Êبرشسلونة أايضسا من غياب الفاعلية
ولكن ألسسباب أاخرى ،تتجلى ‘ أان لعب Úأامثال أاندريه

غوميز ولوكاسس ديني ودينيسس سسواريز وجÒمي ماثيو
وباكو أالكاسس ،Òل يلبون تطلعات اŸدير الفني للنادي
ال-ك-ت-ال-و Êل-ويسس إان-ري-ك-ي ،ع-ن-دم-ا ي-ق-رر السس-ت-ع-ان-ة ب-هم
لتجديد دماء الفريق.
وأاث -ارت ال -ه -زÁة أام -ام م -الغ -ا م -وج -ة م -ن الن -ت-ق-ادات
الÓذعة ،ووجهت أاصسابع التهام إا ¤لويسس إانريكي ،بسسبب
تغيÒاته الواسسعة ،التي يدخلها على البلوغرانا.
وق -الت صس -ح -ي -ف-ة «سس-ب-ورت» اإلسس-ب-ان-ي-ة ‘ ه-ذا الصس-دد:
«تغيÒات لويسس إانريكي Òﬁة للغاية ،حيث أانها جاءت ‘
الوقت الذي كاد الفريق األسساسسي يصسل فيه إا ¤قمة
مسستواه الفني».
وت -ن -ب -ئ ال -ت -ق-ل-ب-ات ،ال-ت-ي ت-ؤوث-ر ع-ل-ى مسس-ار ري-ال م-دري-د
وبرشسلونة ،بختام مث Òللدوري اإلسسبا ،Êحيث أان كل شسيء
‡كن.
ويلتقي الفريقان ‘ مباراة الكÓسسيكو األشسهر ‘ العا⁄
يوم  23أافريل ا÷اري ‘ ،لقاء قد يكون حاسسما بشسكل
كب ‘ Òمصس Òمسسابقة الدوري اإلسسبا Êهذا اŸوسسم.
وعلى النقيضس ،تتحول اإلثارة ،التي خلقها الناديان ‘
الدوري اإلسسبا ،Êإا ¤حالة خطرة من عدم اليق Úبالنسسبة
Ÿشسوارهما ‘ بطولة دوري أابطال أاوروبا.
ويواجه برشسلونة ،اليوم ،مضسيفه جوفنتوسس اإليطا‹ ،فيما
يحل ريال مدريد ضسيفا ،غدا األربعاء ،على بطل الدوري
األŸا Êبايرن ميونخ ،وهما الفريقان اللذان Áلكان كافة
اإلمكانات واألدوات «Ÿعاقبة» عمÓقي الليغا اإلسسبانية
إاذا ما أاظهرا أاي تراخ أاو ضسعف.

لفÓن» واسستشسهأد طألب عبد الرحمن
الذكرى  59لتأسسيسس فريق «ا أ

دورة ‘ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الق ـ ـ ـ ـ ـدم بالعاصصمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

يشسأرك ( )12فريقأ ‘ دورة كرة القدم مأ بÚ
لحيأء
اŸؤؤسسسسأت من  12إا 24 ¤أابريل ا÷أري إ
الذكرى  59لتأسسيسس فريق كرة القدم ÷بهة
التحرير الؤطني وفقدان الشسهيد طألب
عبدالرحمن ،بحسسب مأ علم من اŸنظم.Ú
سستضسم الدورة ا›ÈŸة باŸركب األوŸبي ﬁمد
ب - -وضس- -ي- -اف (ا÷زائ- -ر) ،أان- -دي- -ة ع- -دي- -دة ‡ث- -ل- -ة
للمؤوسسسسات ا÷امعية ،الهيئات الوزارية والصسحافة
الوطنية.
سس -يشس -ارك ‘ اŸن -افسس-ة األح-ي-اء ا÷ام-ع-ي-ة ل-ب-ن-ي
مسس-وسس ،ال-ق-ب-ة ال-ق-دÁة ،ح-ي-درة ،3-ط -الب ع -ب-د
الرحمن 1و ،2معهد ع Úالبنيان وجامعة ا÷زائر1
و.2
وتسسجل الدورة أايضسا مشساركة فرق أاخرى‡ ،ثلة
ل-وزارة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ،م-ع-ه-د ال-ت-ع-ليم العا‹،
م -رك -ز اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي-ة واŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة

للصسحافي Úالرياضسي Úا÷زائري.Ú
تقسسم الفرق اŸشساركة على ›موعت( Úأا وب)
وسس -ت-ت-ن-افسس خÓ-ل  10أاي- -ام خÓ- -ل ه -ذه ال -دورة
اŸن -ظ -م -ة م -ن ق -ب -ل األوŸب -ي ال-ري-اضس-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة
ا÷امعي ،Úبالتعاون مع معهد الشسبيبة والرياضسة
÷امعة ا÷زائر .2
وتهدف هذه الدورة إا‘‘ ¤ا◊فاظ على الذكرى‘‘
وت -ك -ر Ëأاسس -م -اء خ -ال -دة ‘ ال -ك-ف-اح خÓ-ل ال-ث-ورة
التحريرية الكÈى (نوفم - 1954 Èجويلية .)1962
تأاسسسس فريق كرة القدم ÷بهة التحرير الوطني ‘
 13أابريل  1958ورفع العلم ا÷زائري عاليا خفاقا
‘ ال-ت-ظ-اه-رات ال-دول-ي-ة خÓ-ل ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية
الكÈى.
والشس-ه-ي-د ط-الب ع-ب-د ال-رح-م-ن م-ن أاب-ط-ال ال-ث-ورة
التحريرية ” إاعدامه ‘  24أابريل  1958بسسجن
سسركاجي -باب ا÷ديد (ا÷زائر العاصسمة).
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رحيم معمأشس (صسأنع أالعأب رائد القبة) لـ «الشسعب»:

علينا الفوز أامام شس .الدار البيضصاء لÓقÎاب من الصصعود

لمرين من أاجل
كشسف صسأنع أالعأب نأدي رائد القبة «رحيم معمأشس» ،أان فريقه عأنى ا أ
الفؤز أامأم فريق شسبأب بني ثؤر ‘ اللقأء اŸأضسي ،متمنيأ أان تفصسل رابطة الهؤاة ‘ اللقأء
اŸلغى ب Úإا–أد بني دوالة ووفأق اŸسسيلة ‘ القريب العأجل بإأجراء اللقأء.
كمأ أاوضسح أان منعرج البطؤلة قد يكؤن ،السسبت اŸقبلÃ ،نأسسبة اسستقبأل فريقه لنأدي
الدار البيضسأء وتنقل إا–أد بني دوالة للعب أامأم خميسس اÿشسنة ،وهؤ مأ قد يسسمح
لول والقÎاب من الصسعؤد ،كمأ –دث عن
للرائد بتؤسسيع الفأرق على مÓحقه ا أ
مسستقبله وعن أامؤر أاخرى ‘ هذا ا◊ؤار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس

عمار حميسسي

العدد

الشس- -عب :ف- -ؤز ج- -دي -د أام -أم
شس -ب -أب ب -ن -ي ث -ؤر أاك -د” ب-ه
م- -رة أاخ- -رى ع- -ل- -ؤ ك -ع -ب -ك -م
وبقأءكم ‘ صسدارة ترتيب
قسسم الهؤاة وسسط؟
رح-ي-م معمأشس :ا◊م-د ل-ل-ه،
م- -رة أاخ- -رى “ك- -ن -ا م -ن ال -ف -وز
وم -واصس -ل -ة سس -لسس -ل -ة ن -ت -ائ -ج -ن -ا
اليجابية والتأالق والقÎاب من
–قيق حلم كل القبوي Úبالعودة،
ع- - -ل - -ى األق - -ل ،إا ¤ال - -راب - -ط - -ة
اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم،
ألن ف- -ري- -ق رائ- -د ال- -ق- -ب- -ة ك- -بÒ
وم- -درسس- -ة ك- -روي- -ة ع -ري -ق -ة ول
تسستحق اللعب ‘ قسسم الهواة،
م - -ع احÎام - -ن - -ا ل - -ك - -ل ال- -ف- -رق
الناشسطة ‘ هذا القسسم.
الضسيوف  ⁄يسسّهلوا مهمتنا بتاتا
و“رك -زوا ج -ي -دا ف -وق اŸي -دان
وه- -و م- -ا أاع -اق –رك -ات -ن -ا وزاد
الضس -غ -ط ع -ل -ي -ن-ا ،خصس-وصس-ا م-ع
مرور الدقائق .لكن ا◊مد لله
“كنا من تسسجيل هدف الفوز
ال -ذي حصس -دن -ا ب -ه ثÓ-ث ن-ق-اط
ثمينة .اآلن يجب أان ننسسى هذا
اللقاء سسريعا ونركز جيدا على
م- -ا ه- -و ق- -ادم ،ألن- -ن- -ا سس -ن -ك -ون
ﬁظ - - - - -وظ Úم - - - - -رة أاخ - - - - -رى
ب-السس-ت-ق-ب-ال داخ-ل ال-ديار ،وهو
ما قد يكون ‘ صسا◊نا من أاجل
حصسد ثÓث نقاط ثمينة أاخرى
سس- -ت- -ك- -ون ‘ صس- -ا◊ن- -ا رÃا ‘
ن- -ه- -اي- -ة اŸوسس- -م ،وتسس -م -ح ل -ن -ا
بالصسعود إان شساء الله.
@ م-ن-أفسس-ك-م اŸبأشسر إا–أد
ب -ن-ي دوال-ة  ⁄ي-ل-عب ل-ق-أءه
أامأم أاحد الطأ Úﬁللصسعؤد
إا ¤اÎÙف ال- -ث- -أ Êف -ري -ق
اŸسس- -ي- -ل- -ة ،بسس -بب م -أ ح -دث
قبل اŸبأراة؟
@@ صس- -ح- -ي- -ح اŸب -اراة Œ ⁄ر.
وب -حسسب م -ا ب -ل -غ -ن -ا ،أان أانصس -ار
ولع -ب -ي وف -اق اŸسس -ي -ل-ة ت-ل-ق-وا
بعضس اŸضسايقات قبل اŸباراة
ورفضس- - -وا ال- - -دخ - -ول ألرضس - -ي - -ة
اŸي- - -دان إلج - -راء اŸواج - -ه - -ة،
ونتمنى نحن رائد القبة أان يعاد
بر›ة اللقاء وأان يلعب والذي
فاز مÈوك عليه.
@ تفصسلنأ عن نهأية اŸؤسسم
 4جؤلت ،أال تشسعرون بأأن
الضسغط يزداد عليكم؟
@@ الضسغط موجود منذ اليوم
األول م- -ن ان- -ط Ó-ق ال -ب -ط -ول -ة،
ن-ح-م-ل ق-م-يصس-ا ث-ق-ي Óواألنصسار
ي -ط -ال -ب -ون -ن -ا دائ -م -ا ب-ال-ف-وز ول
يتسساﬁون مع التعÌات ،وهذا
م- -ن ح- -ق- -ه- -م ،ألن- -ه- -م سس- -ئ -م -وا
ال-وضس-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة ال-ت-ي يتواجد
عليها الفريق للموسسم اÿامسس

على التوا‹ ،و‘ كل مرة يعد
اŸسس -ؤوول-ون األنصس-ار ب-الصس-ع-ود،
لكن الفريق يفشسل ‘ كل نهاية
موسسم من بلوغ ذلك .لكن هذا
اŸوسس-م ي-ؤوم-ن-ون ب-ق-وة ب-ت-ح-قيق
الصس - -ع- -ود ،ألن اإلدارة ا◊ال- -ي- -ة
وفرت لنا كل شسروط النجاح منذ
الفÎة التحضسÒية قبيل انطÓق
اŸوسسم ،وسسهرت على توف Òكل
ك- -بÒة وصس -غÒة أاث -ن -اء اŸوسس -م،
رغم الصسعوبات والتعÌات التي
شس-ه-دن-اه-ا ط-ي-ل-ة اŸوسس-م ،لكننا
صس -م -دن-ا ولزل-ن-ا ن-ح-ت-ل صس-دارة
الÎت- -يب .ن- -ت- -م- -ن- -ى أان ن -ح -ق -ق
الصس- -ع- -ود ك- -ي نسس- -ع- -د األنصس -ار
ون -ت-ن-فسس الصس-ع-داء ،ل-ك-ي ن-ف-ك-ر
اŸوسس -م ال -ذي ب -ع -ده ‘ ال-ع-ودة
ب Úالكبار ونفتح صسفحة جديدة
‘ تاريخ النادي.
@ تسس -ت -ق -ب -ل-ؤن ‘ ا÷ؤل-ة
القأدمة العنيد شسبأب الدار
البيضسأء؟
@@ م -ب-اراة صس-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة أام-ام
منافسس عنيد ،كما قلت ،ووقف
الند للند مع كل الفرق الطاﬁة
ل -لصس -ع -ود ه -ذا اŸوسس -م ،ي-ح-ت-ل
ح-ال-ي-ا اŸرك-ز السس-ادسس وضس-م-ن
ال -ب -ق -اء رسس-م-ي-ا ‘ قسس-م ال-ه-واة
وسسط ،سسيلعب دون ضسغط ول
م - -ركب ن - -قصس ،وه - -ذا م- -ا ق- -د
ي -ع -ي -ق -ن -ا السس -بت اŸق -ب-ل .ل-ك-ن
سس -ن -حضس -ر ل-ه-ذا ال-ل-ق-اء ب-ج-دي-ة
ك-بÒة وسس-ن-ع-م-ل م-ن أاج-ل ال-ف-وز
بشستى الطرق وقد يكون منعرج
البطولة .هي فرصستنا من أاجل
ت -وسس -ي -ع ال -ف -ارق ع-ن مÓ-ح-ق-ن-ا
اŸباشسر إا–اد بني دوالة الذي
سس- -ي- -ك- -ون ‘ ت- -ن -ق -ل صس -عب إا¤
الرغاية Ÿواجهة نادي خميسس
اÿشس-ن-ة ال-ذي يسس-ت-ق-ب-ل ه-ن-اك.
خميسس اÿشسنة ،الذي ل يتواجد
‘ أاحسسن أاحواله ويصسارع من
أاج -ل ال -ب -ق -اء ه-ذا اŸوسس-م ،ق-د
ينتفضس أامام بني دوالة ونتمنى
أان ي -ف -وزوا ع -ل-ي-ه-م ح-ت-ى ن-وسس-ع
الفارق إا ¤ثÓث نقاط رسسميا،
‘ ان- -ت -ظ -ار ال -فصس -ل ‘ قضس -ي -ة
اŸب - -اراة اŸل - -غ - -اة أام- -ام وف- -اق
اŸسس -ي-ل-ة لÓ-قÎاب م-ن –ق-ي-ق
الصس -ع -ود وال -ل-ح-اق ب-ف-ري-ق وداد
ت- -ل- -مسس -ان ‘ اÎÙف ال -ث -ا،Ê
بعدها سسنكون ‘ تنقل صسعب
ل- -ت- -ي- -زي وزو أام- -ام أام- -ي -زور ث -م
نسس- -ت- -ق- -ب -ل ب -وم -رداسس ون -ن -ه -ي
اŸوسسم بتنقل صسعب أامام نادي
الرويسسات.
@ ق-أن-ؤن اŸن-أفسس-ة ‘ قسس-م
ال -ه -ؤاة ح -رمك م-ن ال-ت-ن-ق-ل
إا ¤شس - -ب- -ي- -ب- -ة ال- -ق- -ب- -أئ- -ل ‘
اÒŸكأتؤ الشستؤي؟
@@ ع - - -دت ه - - -ذا اŸوسس- - -م إا¤
ف -ري-ق-ي ال-ذي كÈت وت-رع-رعت

ف -ي -ه ،وك -ان ه -د‘ ال -رئ-يسس ه-و
اŸسساهمة ‘ إاعادة الفريق إا¤
اÎÙف ال-ث-ا ،Êب-ع-دم-ا ت-قرب
م -ن -ي اŸسسÒون وع-رضس-وا ع-ل-ي
مشس -روع ال -ف -ري -ق .ا◊م -د ل -ل -ه،
أاديت ب - -داي - -ة م - -وسس - -م ج - -ي - -دة
وسساهمت ‘ نيل فريقي العديد
من النقاط داخل وخارج الديار.
وب -ع -د ت -أال -ق-ي ل-فّت أان-ظ-ار ف-رق
الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة
القدم وكانت العديد منها تريد
خدماتي ،لكن األقدار شساءت أان
أاب- -ق- -ى م -ع رائ -د ال -ق -ب -ة بسس -بب
القانون اŸعتمد من قسسم الهواة
ال -ذي Áن -ع لع -ب-ي أان-دي-ة قسس-م
ال - -ه - -واة م - -ن ال - -ل - -عب ‘ ف - -رق
ال - - -راب- - -ط- - -ة اÎÙف- - -ة األو¤
والثانية ،حماية لها ،ولول ذلك
ال -ق-ان-ون م-ت-أاك-د م-ن أان  6أاو 7
لع -ب Úم -ن رائ-د ال-ق-ب-ة ت-ن-ق-ل-وا
للعب ‘ فرق اÎÙف األول.
ا◊م -د ل -ل -ه ب -ق -يت ‘ ال -ف -ري -ق
وأاع-م-ل ع-ل-ى مسس-اع-دة زمÓ-ئ-ي
فوق اŸيدان ،وأا“نى أان يكتب
اسسمنا ‘ تاريخ النادي بعدما
سساهمنا ‘ إاعادته إا ¤الواجهة،
وب -ع -د ن -ه-اي-ة اŸوسس-م سسÔى إان
أابقى أام ل .لكن ‘ قرارة نفسسي
أاري- -د ال- -ب- -ق- -اء واŸسس -اه -م -ة ‘
اŸشسروع الرياضسي للفريق.

جمأل ركيك لـ «الشسعب»:

نادي النصصرية لكرة السصلة يعاÊ

كشسف اŸدير الفني لنأدي نصسر حسسÚ
لكرة السسلة جمأل ركيك ‘ ،تصسريح
خأصس ÷ريدة «الشسعب» ،أانهم
سسيقأطعؤن اŸنأفسسة خÓل
مرحلة «›مؤعة اللعب على
اللقب» ولن يلعبؤا اللقأءات
التي Œمعهم مع فريق اÛمع
البÎو‹ وذلك راجع لغيأب
لنصسأف ‘ تسسي Òالبطؤلة
ا إ
من كل النؤاحي ،إاضسأفة إا¤
عدة نقأط أاخرى تطرق لهأ
ﬁدثنأ.

حاورته :نبيلة بوقرين

«الشسعب» :هل صسحيح سستقأطعؤن اŸنأفسسة
بعد تأأهيل لعب اÛمع البÎو‹؟
«ركيك» :بالطبع سسنقاطع البطولة خÓل مرحلة
«البÓي أاوف» .كل الفرق اŸتأاهلة لهذا الدور لن
تلعب ضسد فريق اÛمع البÎو‹ ،ألنه من غÒ
اŸع - -ق - -ول أان ‚د ت- -أاه- -ي- -ل الÓ- -عب ا÷دي- -د ‘
منتصسف اŸنافسسة وهذا غ Òقانو Êول توجد أاي
مادة تنصس على تغي Òلعب بآاخر بسسبب اإلصسابة.
كما أانه إاذا كانت كل الفرق “لك اإلمكانات اŸادية
بصسفة متكافئة أاكيد أان مسستوى البطولة سسيكون
أافضسل ،إاضسافة إا ¤أان اŸنافسسة سستكون أاقوى ولن
يتمكن ناد واحد فقط من السسيطرة على األمور.
@ م -أ ه -ي ا◊ل -ؤل ال -ت -ي ت -قÎح -ه -أ ل-ت-ك-ؤن
بطؤلة قؤية؟
@@ ي- -جب أان ي -ك -ون تسس -ي Òع -ادل وم -ت -ك -اف -ؤو م -ن

اŸسسؤوول Úعلى كرة السسلة ‘
ا÷زائ - - -ر ،م - - -ن خÓ- - -ل
ت-وف Òك-ل اإلم-ك-انات
اŸادي-ة وال-ق-اع-ات
ال -ت -ي تسس -م -ح ل-ن-ا
بالتدرب واللعب
‘ ظ - - - - - - - - -روف
م -ري -ح -ة ع-كسس
م- -ا ه- -ي ع- -ل -ي -ه
األم- -ور ح- -ال -ي -ا،
ح -يث ن -ت -درب ‘
قاعة اÿروبة التي
ت- -وج- -د ‘ وضس- -ع- -ي- -ة
مزرية ،ألن البسساط غÒ
مÓ- -ئ- -م ،إاضس- -اف- -ة إا ¤غ- -رف
تغي ÒاÓŸبسس غ ÒالÓئقة .كما أاننا ⁄
ندفع أاجور الÓعب Úواأعضساء الطاقم الفني منذ 7
أاشسهر وتنقÓتنا يتكفل بها دائما مراد ◊لو ،لهذا
من الضسروري أان تتحسسن األمور مسستقب.Ó
@ ك-ي-ف ت-ع-ل-ق ع-ل-ى ب-رن-أم-ج اŸك-تب ا÷ديد
ل–Óأدية؟
@@ ال - -رئ - -يسس ا÷دي- -د م- -ط- -الب رف- -ق- -ة اŸك- -تب
التنفيذي بتطبيق القوان ،Úألن ال–ادية معنية
بتسسي Òاألمور اÿاصسة بالبطولة والفرق الوطنية
ولن يسسمحوا للحكام بالتدخل ،ألن مهمتهم –كيم
اŸباريات وفقط ،ألن النوادي هي اŸمون الرئيسس
للفرق الوطنية ويجب اأن توفر لهم الظروف حتى
يكونوا عناصسر قادرة على تشسريف ا÷زائر ‘ كل
اŸناسسبات.
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خلل دورة تكوينية للصصحافيÚ

ﬂتصسون :أاك Ìمن أالف إاصسابة
بالهيموفيليا با÷زائر

20
ألعدد
1٧30٨

من  13إا 18 ¤أافريل ا÷اري بتيبازة:

جراحون أامريكيون يجرون عمليات لأÓطفال
مرضسى الكلى

لو ¤ل-ل-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظمها وزارة الصصحة والسصكان وإاصصلح
ان-ط-ل-قت ،أامسس ،ال-ط-ب-ع-ة ا أ
لع-لم ،ح-يث سص-ل-ط أاط-ب-اء ﬂتصص-ون الضص-وء ع-ل-ى داء
اŸسص -تشص-ف-ي-ات ل-ف-ائ-دة الصص-ح-اف-ي Úم-ن ﬂت-ل-ف وسص-ائ-ل ا إ
الهيموفيليا الذي Áسس أاك Ìمن  1843شصخصس ‘ ا÷زائر.

áÑW É«fƒ°U
من جهتها أكدت أıتصضة ‘
أمرأضش ألدم ألدكتورة برقوق ،أن
دوأء ب- -روف -ي -لكسض -ي م -ت -وف -ر ‘
أ÷زأئر بطريقة كافية ،يسضتفيد
ج- - -م - -ي - -ع أألط - -ف - -ال أŸصض - -ابÚ
بالهيموفيليا ألذين تقل أعمارهم
ع- - - -ن  5سض- -ن- -وأت م- -ن ح -ق -ن -ة
ب -روف -ي -لكسض-ي أألو‹ ،م-رت‘ Ú
أألسض -ب -وع ،مشضÒة إأ ¤أن أل -ع -لج
أعطى نتائج جيدة ،كونه يسضاهم
‘ حماية أŸرضضى من ﬂاطر
أل -ن -زي -ف أل -دم -وي وي -ح -ول -ه م-ن
درجة شضديدة إأ ¤معتدلة.
أوضضحت ألدكتورة برقوق ،أن
أل - -ع - -لج ب - -اسض - -ت - -خ - -دأم ح- -ق- -ن
بروفيلكسضي يسضمح بضضمان حياة
خ -ال -ي-ة م-ن أŸصض-اعب وأŸع-ان-اة
وÁكن للمصضاب أن يعيشش حياة
ع- -ادي- -ة م- -ث- -ل- -ه م- -ث- -ل أألط- -ف -ال
أآلخرين ،باإلضضافة إأ ¤تخفيضش
نسض -ب -ة أل -غ -ي -اب -ات ع -ن أل -درأسض-ة
وعدم ألضضطرأر للذهاب ‘ كل

مرة إأ ¤أŸسضتشضفى ،مؤوكدة أن
أك - -تشض - -اف أŸرضش ‘ م- -رح- -ل- -ة
مبكرة يسضاهم ‘ تفادي أإلصضابة
Ãضض- -اع -ف -ات خ -طÒة ،لسض -ي -م -ا
أإلصض- -اب -ة ب -اإلع -اق -ة ،مشضÒة إأ¤
إأصضابة بعضش مرضضى ألهيموفيليا
بفÒوسضات خطÒة ،منها ألتهاب

أل -ك -ب -د أل -فÒوسض -ي «سش» وح -ت -ى
فÒوسش فقدأن أŸناعة أŸكتسضبة
وأل- -ذي- -ن ” تشض- -خ -يصض -ه -م ع -ل -ى
مسض- -ت- -وى ب- -عضش أŸسض -تشض -ف -ي -ات
أ÷ماعية بالعاصضمة.
وأسض- -ت -ف -اد ألصض -ح -اف -ي -ون م -ن
م -ع -ل -وم -ات ق -ي -م -ة ت -ت -ع-ل-ق ب-دأء

أل-ه-ي-م-وف-ي-ل-ي-ا ،أل-ذي يصض-يب ف-ئ-ة
ألذكور بنسضبة كبÒة ،و‘ حالت
نادرة Áكن أن Áسش أإلناث .كما
أوضض- -ح أألط- -ب- -اء أن -ه ل Áك -ن -ن -ا
أل -وق -اي-ة م-ن أإلصض-اب-ة ب-اŸرضش،
كونه مزمنا ويولد به ألطفل وهو
ج -زء م -ن ›م-وع-ة أضض-ط-رأب-ات
دم -وي -ة ورأث -ي -ة ت -ت-م بسض-بب ع-دم
تخ Ìألدم.
وأج -م -ع أŸت -دخ -ل -ون ع-ل-ى أن
ألتكفل Ãرضضى ألهيموفيليا على
مسض-ت-وى أŸصض-ال-ح ألسض-تشض-فائية،
ع- -رف –سض- -ن- -ا ك- -بÒأ م- -ق- -ارن -ة
بالسضنوأت ألسضابقة ،رغم أنتشضار
ه - -ذأ أل - -دأء ب - -نسض - -ب - -ة ك- -بÒة ‘
أ÷زأئ- - -ر بسض - -بب زوأج أألق - -ارب
أل -ذي ي-ج-ع-ل أألط-ف-ال م-ع-رضضÚ
ب -كÌة إأ ¤خ -ط -ر أإلصض -اب-ة ب-ه-ذأ
ألضض- -ط- -رأب أل- -دم -وي أل -ورأث -ي
أل - - -ذي ي - - -ن- - -قسض- - -م إأ ¤ن- - -وع:Ú
ه -ي -م -وف -ي -ل -ي -ا صض -ن -ف «أ» و»ب»،
حسضب درج -ات أإلصض -اب -ة ،م -ن -ه -ا
أل-درج-ة أألخ-ط-ر وه-ي ألشض-دي-دة
وتأاتي بعدها أŸعتدلة وألضضئيلة.

ي- -رت- -قب أان ي- -ق- -وم ف -ري -ق
ط- -ب- -ي أام- -ري- -ك -ي ﬂتصس‘ ،
الفÎة اŸمتدة ب 13 Úإا18 ¤
أاب- -ري- -ل ال- -ق -ادم ،ب -ع -م -ل -ي -ات
لط-ف-ال
ج -راح -ي -ة ل-ف-ائ-دة ا أ
اŸصص- -اب Úب- -أام- -راضس ال -ك -ل -ى،
ب- -حسصب م- -ا ع- -ل -م ،أامسس ،م -ن
مسصؤوو‹ القطاع.

ت-أات-ي ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ات أ÷رأح-ية،
أل - -ت - -ي سض - -ت- -ج- -رى ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
أŸسض -تشض-ف-ى أ÷دي-د ل-ت-ي-ب-ازة ،ع-ل-ى
هامشش أيام علمية تنظمها مؤوسضسضة
ألصضحة أŸغاربية أألمريكية «ماهف
أ÷Òي» ،ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع م -دي-ري-ة
ألصضحة وألسضكان للولية.
ي- -ت -ع -ل -ق أألم -ر ب›Èة ن -ح -و 26
ط -ف -ل ي -ع -ان-ون م-ن أم-رأضش أل-ك-ل-ى
إلجرأء عمليات جرأحية ،أإ ¤جانب
أسض -ت-ف-ادة أشض-خ-اصش م-ن ك-ب-ار ألسض-ن
أيضضا ،من عمليات جرأحية وتقدË

فحوصضات طبية متخصضصضة لفائدة
أŸرضض - -ى ‘ ،إأط - -ار أل- -ت- -ع- -اون بÚ
ألبلدين ‘ أÛال ،وفقا Ÿا أفاد به
ل- - -وأج رئ- - -يسش م - -ؤوسضسض - -ة ألصض - -ح - -ة
أŸغ-ارب-ي-ة أألم-ري-ك-ي-ة ف-رع أ÷زأئر
ألدكتور صضÈي ديب.
يؤوطر فرق أألطباء أألخصضائيÚ
أل - -ذي - -ن سض - -ي- -ج- -رون أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ات
وأل-ف-ح-وصض-ات وي-نشض-ط-ون أل-لقاءأت،
ألÈوفيسضور بروماد ،مدير مسضتشضفى
لط-ف-ال ب-ال-ولي-ات
سض -ان سض-ي-ن-ات-ي ل -أ
أŸتحدة أألمريكية.
ب-خصض-وصش ب-رن-ام-ج أل-ل-ق-اء ،ألذي
سضيتمحور حول عدة موأضضيع ذأت
صض-ل-ة بصض-ح-ة أألط-ف-ال ومسض-تجدأت
ألصض- -ح- -ة أل -ع -اŸي -ة ‘ أل -ت -خصضصش،
ت -ق -د Ëم -دأخ -لت ت-خصش أل-ت-ع-ل-ي-م
أ÷امعي ،إأ ¤جانب تبادل أÈÿأت
وبحث سضبل تعزيز ألتعاون وتطويره
ب ÚألطرفÚ

الÈوفيسصور أاﬁمد يزيد:

لورام الصصدرية ،الÈفيسصور عاشصور:
ليام  11للجمعية ا÷زائرية ل أ
ا أ

التدخ ÚاŸسسبب الرئيسس لسسرطان الرئة والوقاية أافضسل عÓج أاول دفعة من األطباء اıتصس ‘ Úاألمراضس العقلية لأÓطفال نهاية السسنة

شص - - - -ددت الÈف - - - -يسص - - - -ور
ك - -رÁة ع- -اشص- -ور ،رئ- -يسص- -ة
مصص- -ل -ح -ة ج -راح -ة الصص -در
ب-اŸسص-تشص-ف-ى ا÷ام-ع-ي لباب
ال - - -وادي ،ع - - -ل - - -ى ضص- - -رورة
لصص-اب-ة
ال -وق -اي -ة ل-ت-ج-نب ا إ
بسص- - -رط- - -ان ال- - -رئ - -ة ،ك - -ون
اŸسصبب الرئيسس لهذا اŸرضس
لف - -راد ع - -ل- -ى
ه - -و إادم - -ان ا أ
ال - -ت - -دخ ،Úخ- -اصص- -ة ف- -ئ- -ة
اŸراه- - -ق Úوم - -ن ا÷نسص،Ú
مشصÒة إا ¤ارت- -ف- -اع نسص -ب -ة
لصص -اب-ة ب-ه-ذا اŸرضس ل-دى
ا إ
ال - -نسص - -اء ‘ ال- -ع- -ا ⁄خ- -لل
السصنوات اŸقبلة.

á°TƒªYƒH.¢S
أوضض-حت ألÈف-يسض-ور ع-اشض-ور،
ع -ل -ى ه -امشش أخ -ت -ت-ام أألي-ام 11
لورأم
ل -ل -ج -م -ع -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -أ
ألصض - - -دري - - -ة ،أمسش ،ب - - -ف- - -ن- - -دق
أألورأسضي ،أن ألفرد هو أŸسضؤوول
أألول ع - -ن أإلصض- -اب- -ة بسض- -رط- -ان
أل - -رئ - -ة ،ك - -ون - -ه يشضÎي أŸرضش
Ãاله ،مشضÒة إأ ¤أن أألخطر هو
أن ألسضيجارة  ⁄تعد تقليدية وبها
رأئ- -ح- -ة ك- -ري- -ه- -ة ،ب- -ل ت- -فّ- -ن- -نت
ألشضركات متعددة أ÷نسضيات ‘
صض-ن-ع أن-وأع م-ن ألسض-ج-ائ-ر ،م-ن-ها

ألسضيجارة أإللكÎونية ونوع آأخر
له رأئحة ألفوأكه وكأانك “ضضغ
ع -ل -ك -ة‡ ،ا أسض -ت-ق-طب ألشض-ب-اب
وخاصضة أŸرأهق Úعلى مسضتوى
أŸدأرسش للتدخ.Ú
أضض- -افت ‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ،أن
ألشض -رك -ات م -ت -ع -ددة أ÷نسض -ي-ات
قامت بدرأسضة وهي أنه ‘ آأفاق
 2050سضتفقد عشضرأت أŸليÚ
م- - -ن أŸدخ- - -ن ،Úول- - -ت- - -ع - -ويضش
خسض -ارت-ه-ا ÷أات لب-ت-ك-ار وصض-ن-ع
ألسضجائر أإللكÎونية وتلك ألتي
لها رأئحة ألفوأكه وألنعناع ،وألتي
مسضت ف -ئ -ة أل -نسض-اء بشض-ك-ل ك-ب،Ò
وت -ب -ق -ى ف-ئ-ة أل-رج-ال ه-ي أألكÌ
إأصض -اب -ة بسض -رط-ان أل-رئ-ة ،مشضÒة
إأ ¤أن أألولياء أŸدخن Úأضضحوأ
مثال سضيئا يقتدي بهم أطفالهم.
‘ ذأت ألسضياق ،دقت رئيسضة
مصض- - -ل- - -ح- - -ة ج- - -رأح - -ة ألصض - -در
ب- -اŸسض -تشض -ف -ى أ÷ام -ع -ي ل -ب -اب
أل- -وأدي ،ن- -اق- -وسش أÿط -ر ح -ول
أسضتهلك ألشضيشضة ألتي أنتشضرت
بشض - - -ك - - -ل ك - - -ب ‘ ÒأÛت- - -م- - -ع
أ÷زأئ -ري ،وه-ي أل-دخ-ي-ل-ة ع-ل-ى

›تمعنا ،كونها تسضبب سضرطان
أل - -رئ - -ة ‘ وقت وج- -ي- -ز وأŸوت
أŸؤوكد للفرد ،ألن شضيشضة تعادل
ع-ل-ب-ت-ي سض-ي-ج-ارة ،دأع-ية أألولياء
Ÿرأقبة أبنائهم.
ب-اŸق-اب-ل ،ط-ال-بت ألÈف-يسضور
عاشضور بتوف Òأإلمكانات ألكافية
ل- -ل- -ت- -ك- -ف- -ل أألحسض -ن ب -اŸرضض -ى
أŸصضاب Úبسضرطان ألرئة ،قائلة
إأن أإلمكانات غ Òكافية مقارنة
ب - -ال- -ع- -دد أل- -ك- -ب Òل- -ل- -م- -رضض- -ى.
وبحسضبها أن ألوزأرة ألوصضية تهتم
فقط با÷انب ألطبي ‘ ،حÚ
أن أ÷رأح- - -ة ه - -ي أل - -وسض - -ي - -ل - -ة
ألوحيدة لشضفاء مرضضى سضرطان
ألرئة.
وب- -ل -غ -ة أألرق -ام ،ف -إان ه -ن -اك
 3500ح -ال -ة ج -دي -دة لسض-رط-ان
ألرئة ” تشضخيصضها سضنة ،2015
بنسضبة  16.9من أŸائة لـ 100ألف
رج -ل ،م-ن-ه-ا  5م -ن أŸائ -ة ل-دى
ألنسضاء وهذأ أسضتنادأ إلحصضائيات
ألسضجل ألوطني للسضرطان للفÎة
 2019-2015ل -ولي-ات أ÷زأئ-ر،
سضطيف ووهرأن ‘ .هذأ ألشضأان،
طالبت ألÈفيسضور فيسضح ،رئيسضة
مصض- -ل- -ح- -ة ألل- -ت- -ه- -اب أل- -رئ- -وي
Ãسضتشضفى باب ألوأدي ،بتحسضÚ
ألوقاية من عوأمل أÿطر ،وكذأ
تشض -خ -يصش ألسض -رط -ان م -ع إأع-ادة
تنشضيط ألعلج.

سصتتخرج با÷زائر ،نهاية
 ،2017أاول دف- - - - -ع- - - - -ة م - - - -ن
لط- -ب- -اء السص- -تشص- -ف- -ائ -يÚ
ا أ
ا÷ام- - - - -ع - - - -ي Úاıتصص‘ Ú
لم - - -راضس ال - - -ع - - -ق - - -ل - - -ي- - -ة
ا أ
لطفال ‘ ،أاعقاب تربصس
ل أ
ت -ك-وي-ن-ي Ÿدة أارب-ع سص-ن-وات،
ب - -حسصب م- -ا أاك- -ده ،السص- -بت،
ب -قسص -ن -ط -ي -ن -ة الÈوف-يسص-ور
إادريسس تÒون- - - -ت- - - -ي وه- - - -و
طبيب ﬂتصس.

‘ ح -دي -ث -ه ع-ل-ى ه-امشش إأح-ي-اء
أليوم ألعاŸي للصضحة حول موضضوع
«ألك- -ت- -ئ- -اب» ،ب- -اŸرك- -ز أل -ث -ق -ا‘
أﬁم - - -د ي - - -زي- - -د ،صض- - -رح لـ «وأج»
ألÈوف - -يسض - -ور تÒون - -ت- -ي أıتصش
أل - -وح - -ي - -د ‘ ه- -ذأ ألخ- -تصض- -اصش
أŸوج- -ه ل- -ف- -ئ -ة أألط -ف -ال ورئ -يسش
أألط-ب-اء ب-اŸؤوسضسض-ة ألسض-تشض-ف-ائ-ي-ة
أŸتخصضصضة ‘ أألمرأضش ألعقلية
بقسضنطينة ،أن هذه ألدفعة أألو¤
ألتي ” إأطلقها ‘ أكتوبر ،2013
سضتضضم حوأ‹ عشضرين ﬂتصضا ‘
لطفال.
ألطب ألعقلي ل أ
أوضض- - - -ح ‘ ه- - - -ذأ ألصض - - -دد ،أن
أألط- - - - -ب - - - -اء أıتصض ‘ Úه - - - -ذأ
أل- -ت- -خصضصش ي- -ت- -اب- -ع -ون ‘ أل -وقت
ألرأهن دروسضا أسضتشضفائية جامعية
Ãصضالح طب أألمرأضش ألعقلية بكل
م -ن أ÷زأئ -ر أل -ع -اصض-م-ة ،أل-ب-ل-ي-دة،
ع -ن-اب-ة وقسض-ن-ط-ي-ن-ة ،مشضÒأ إأ ¤أن

أل- -ولي- -ت ÚأألخÒت Úسض- -تشض- -ه -دأن
ت - -خ- -رج - - ﬂ 6ت - -صض ‘ Ú- -ط- -ب
لطفال.
أألمرأضش ألعقلية ل أ
بعد أن أعرب عن أرتياحه ‘
أعقاب ألعÎأف بهذأ ألختصضاصش
كـ «تخصضصش جامعي لوحده وذلك
بعد  20سضنة من أألشضغال وأك Ìمن
 50سض -ن -ة م -ن ألن -ت -ظ -ار»– ،دث
ألسض -ي -د تÒون -ت -ي ع-ن وج-ود ب-عضش
أألخصض- - -ائ - -ي Úع - -ل - -ى أŸسض - -ت - -وى
أل -وط-ن-ي ،ب-إام-ك-ان-ه-م ت-أاط Òه-ؤولء
أألط -ب -اء ألشض -ب -اب أل -ذي -ن أخ-ت-اروأ
لطفال.
ألطب ألعقلي ل أ
كما سضلط ألضضوء على ضضرورة
لط-ف-ال،
ت -ق -د Ëأل -ع -لج أل -لزم ل -أ
لسض -ي-م-ا أل-رضض-ع ،م-ن أج-ل ت-ط-وي-ر
ألصضحة ألعقلية ،حاثا على ضضرورة

«ت-ك-وي-ن أألط-ب-اء أل-ع-ام ،Úل-ك-ون-هم
أول من يقدم ألعلج للمرضضى».
‘ ه- - - -ذأ ألصض- - - -دد ،أوضض - - -ح أن
لط -ف -ال ل
أل- -دف- -ات -ر ألصض -ح -ي -ة ل  -أ
لسض- -ف ،ع- -ل- -ى ج -م -ي -ع
–ت- -وي ،ل - -أ
أل- -ت- -وضض- -ي- -ح- -ات أل -ت -ي ت -دل ع -ل -ى
أألمرأضش ألتي Áكن أن يعانوأ منها
وذلك م - -ن أج - -ل ج - -رد أألم- -رأضش
وت -وج -ي -ه أıتصض ‘ Úأألم -رأضش
لطفال بشضكل كاف.
ألعقلية ل أ
كما تأاسضف ألÈوفيسضور تÒونتي،
‘ ظ - - -ل زي - - -ادة ع - - -دد أŸرضض- - -ى
أŸكتئب Úبا÷زأئر ،بسضبب «عديد
ألعوأمل ألجتماعية ألتي تزيد من
معاناتهم وŒعلهم أشضخاصضا أكÌ
هشض- -اشض- -ة وضض -ع -ف -ا م -ن أل -ن -اح -ي -ة
ألعقلية» ،معربا عن رغبته ‘ أن
ي -ت -م أل -ت -وصض -ل ق -ري -ب -ا ل-ل-م-خ-ط-ط
أل -وط -ن -ي ل -لصض -ح -ة أل-ع-ق-ل-ي-ة أل-ذي
يسض-ت-ه-دف أل-ت-ق-ل-يصش م-ن مؤوشضرأت
وعوأمل أخطار أألمرأضش ألعقلية.
وخلل هذأ أللقاء ،أŸنظم من
ط -رف ج -م -ع -ي -ة «م-دي-ن-ة صض-ح-ي-ة»
ب- -اÿروب ،ب- -ال- -ت- -ع -اون م -ع دي -وأن
أل-ري-اضض-ة وأل-ث-ق-اف-ة وألسض-ي-احة” ،
ع- - -رضش ف- - -ي- - -ل - -م قصض Òت - -ك - -رÁا
لشض- - -خصض - -ي - -ت Úك - -بÒت› ‘ Úال
ألطب ومناضضل Úمن ألدرجة أألو¤
وه -م -ا ف-رأن-ت-ز ف-ان-ون ،إأضض-اف-ة إأ¤
ع- -ب- -د ألسض- -لم ب- -ن ب- -اديسش ،أل -ذي
يحمل أسضمه أŸركز ألسضتشضفائي
أ÷امعي لقسضنطينة.
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^11أاف-ري-ل  :1876ان-د’ع اŸق-اوم-ة ب-واح-ة «ال-ع-ام-ري»
ببسشكرة جنوب ا÷زائر –ت قيادة الششيخ «ﬁمد
بن يحي».
^ 11اأف -ري-ل  :1٩47ت-زي-ي-ف شش-ام-ل ’ن-تخابات
اÛلسض ا÷زائ- -ري ال- -ذي اأنشش -ئ Ãوجب ال -ق -ان -ون
’سشاسشي سشنة  ،1٩74واعتقال أاك Ìمن نصشف مرششحي
ا أ
ح-رك-ة ان-تصش-ار ا◊ري-ات ال-دÁق-راط-ي-ة واسش-ت-ع-مال القوة
’دارة ا’سشتعمارية.
ضشد الناخب ÚاŸسشلم Úمن طرف ا إ

الطقسض اŸنتظر اليوم و الغد

 23°ا÷زائر
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الثÓثاء  14رجب  14٣8هـ اŸوافق لـ  11أافريل  2017م
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مداهمـــــة ﬂبئــــه مكــــنت مــــن توقيــــف زوجتــــه وأابنائـــــــه الـ 5

ا÷يشض يلقي القبضض على اإلرهابي «ق.فؤواد» بوادي الزهور ‘ سشكيكدة
’رهاب
«الششعب» ‘ إاطار مكافحة ا إ
’مثل للمعلومات،
وبفضشل ا’سشتغÓل ا أ
“كنت مفرزة للجيشض الوطني
الششعبي ،ظهر يوم  10أافريل  ،2017من
مداهمة ﬂبأا Ãنطقة واد الزهور
بسشكيكدة/ن.ع ،5.وإالقاء القبضض على
’رهابي «ق .فؤواد» اŸدعو «صشالح»،
ا إ
’رهابية سشنة
الذي التحق با÷ماعات ا إ
 2002وتخصشصض ‘ صشناعة اŸتفجرات
والقنابل .العملية مكنت أايضشا من
’رهابي اŸكونة من
توقيف عائلة ا إ
زوجته وبناته الثÓثة ( )0٣وابنيه
( ،)02وكذا ضشبط مسشدسض رششاشض من
نوع كÓششنيكوف وكمية من الذخÒة.
تأاتي هذه العملية النوعية لتؤوكد من جديد
م-ق-ارب-ة ا÷يشص ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي الشص-املة
ل- -ل- -قضص- -اء ع -ل -ى آاف -ة اإلره -اب وم Ó-ح -ق -ة
اÛرم ÚاÎŸبصص Úب - -أام - -ن واسص- -ت- -ق- -رار
البÓد أاينما تواجدوا.

¯ »LGô©d øjódG Qƒf

 ..يدّمر ﬂابئ ولغما تقليديا

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وإاثر عمليات
ب-حث و“شص-ي-ط ،دم-رت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشص،
ي - -وم  09أاف -ري -ل  ،2017ب- -ك- -ل م- -ن ب- -رج
ب-وع-ري-ري-ج وباتنة/ن.ع ،5.ثÓ- - - - -ث ()03
Óرهابي Úولغما تقليدي الصصنع
ﬂابئ ل إ

وبرميل Úيحويان معدات تفج Òومواد
غذائية.
من جهة أاخرى ،ضصبطت مفرزة للجيشص
ب -ع Úق-زام/ن.ع ،6.أارب - - -ع ( )04م-رك-ب-ات
رباعية الدفع و( )20قنطارا من اŸواد

ال -غ -ذائ -ي -ة و( )03م- -ول- -دات ك- -ه -رب -ائ -ي -ة
ومطرقتي ( )02ضصغط وكيلوغرام)02( Ú
م -ن اŸت -ف-ج-رات ،ف-ي-م-ا ح-ج-زت م-ف-رزة
أاخ - -رى ( )12ق- -ن- -ط -ارا م -ن م -ادة ال -ت -ب -غ
ببسصكرة/ن.ع.4.

من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشص
وع -ن -اصص -ر م-ن ح-راسص ا◊دود ،ب-ك-ل م-ن
تلمسصان/ن.ع ،2.األغ- - - - -واط ،إال - - - -ي - - - -زي
وبسصكرة/ن.ع )68 ( ،4.م- - -ه - -اج - -را غÒ
شصرعي من جنسصيات ﬂتلفة.

«الششعب» ‘ اإطار حرصص القيادة العليا
ل-ل-ج-يشص ع-ل-ى ت-ع-م-ي-م اŸم-ارسصة الرياضصية
ا ÷ م ا ه Òي ة ‘ ص ص ف وف ا ÷ ي ش ص و ا ل تق يي م
اŸسص -ت -م -ر ل -ل -ق -درات ال -ب -دن-ي-ة وج-اه-زي-ة
الأف -راد ال -عسص -ك -ري ،Úي -ن-ظ-م ا÷يشص ،ي-وم
ا÷معة  14اأفريل  ،2017ابتداء من السصاعة
( )08:00صص -ب-اح-ا ،ال-ط-ب-ع-ة ا◊ادي-ة عشص-رة
ل ن ص ص ف ا  Ÿا ر ا ت ون ا ل و ط ن ي ل ل ج ي ش ص ا ل و ط ن ي

ا ل ش ص ع ب ي.
ي- -ك- -ون الن- -طÓ- -ق م- -ن اŸركب الأوŸب -ي
«  ﬁم د ب و ض ص ي ا ف» م ر و را ب ـ :ع  Úا لل ه  -د ا ‹
ابراهيم -شصوفا‹ وصصول اإ ¤مركز Œمع
و–ضص Òال-ف-رق ال-ري-اضص-ي-ة ال-عسص-ك-رية بÍ
عكنون.
ت -ت -م -ي -ز ال -ط -ب -ع -ة ا◊ادي-ة عشص-رة ل-نصص-ف
اŸاراتون الوطني العسصكري التي اأصصبحت

م -ن ال -ت -ق -ال -ي -د ال -راسص-خ-ة ‘ ا÷يشص ،م-ن
خÓل النجاح الكب Òالذي حققته خÓل
ط ب ع ا ت ه ا ا ل ع ش ص ر ا ل س ص اب ق ة  Ã ،ش ص ا ر ك ة و ا س ص ع ة
وق- -ي- -اسص- -ي- -ة لأك Ìم- -ن اإح- -دى عشص -ر األ -ف
( )11.000متسصابق عسصكري ومن ﬂتلف
الأسص Ó-ك الأم -ن-ي-ة اŸشصÎك-ة وال-ري-اضص-يÚ
ال -ت -اب -عı Úت-ل-ف ا÷م-ع-ي-ات ال-ري-اضص-ي-ة
اŸدنية اÎŸاوحة اأعمارهم ماب 18 Úاإ¤

اأك Ìم - - -ن  60سص- -ن- -ة م -ن ا÷نسص( Úذك -ور
واإناث).
Œدر الشصارة اإ ¤اأن الدعوة مفتوحة لكل
ا ل ر يا ض ص ي Úا Ÿد ن ي  ، Úو ا ل ت س ص ج ي  Óت م ف تو ح ة
للراغب ‘ ÚاŸشصاركة ،على مسصتوى مركز
 Œم ع و– ضص  Òا ل ف ر ق ا ل ر ياض ص ي ة ا ل ع س ص ك ر ي ة
ب Íعكنون ،يوم  13اأفريل  ،2017ابتداء من
السصاعة الثامنة ( )08:00صصباحا.

تعميمــا للرياضشـة
ا÷ماعيــــــــــــــــــة

نصش ـ ـ ـ ـف اŸـ ـ ـ ـ ـاراطون للج ـ ـ ـ ـيشض ه ـ ـ ـ ـذا ا÷معـ ـ ـ ـ ـة

ششملت طلب النجدة والتبليغ عن جرÁة

األمن الوطني با÷نوب الششرقي يسشتقبل  4017مكاŸة هاتفية
« ا ل ش ش ع ب » سشجلت مراكز
العمليات لناحية
ا÷نوب الششرقي بورڤلة
والتي تضشم  06و’يات
جنوبية 4017 ،مكاŸة
هاتفية ع Èالرقم
ا’أخضشر « »15-48ورقم
ششرطة النجدة «»17
خÓل الثÓثي ا’أول من
السشنة ا◊الية .2017
وشصملت هذه اŸكاŸات 794
ط- - -لب ت- - -دخ- - -ل و‚دة و990
م -ك -اŸة ل-ل-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ج-رائ-م
ﬂت - - -ل - - -ف- - -ة و  2233طلب
اسصتفسصار وتوجيه ،ما يعكسص

 25دقيقة ‘ «تاكسشي األجرة»

شص- - -أان- - -ه اŸسص- - -اسص ب - -أام - -ن - -ه
و‡تلكاته.
ه -ذا وت -ؤوك -د خ -ل -ي -ة اإلتصص-ال

والصصحافة Ãديرية األمن أان
اإلتصص- - -الت ع- - -ل- - -ى ال- - -رق - -م
األخضص - -ر  1548دل-ي-ل ق-اط-ع
وم -ؤوشص -ر إاي -ج -اب-ي ع-ل-ى م-دى
‚اع - -ة ال - -ت - -ع - -اون األم - -ن - -ي
اŸشصÎك ب ÚاŸواط - - - - - - - -نÚ
ومصص -ال -ح الشص -رط-ة ‘ سص-ب-ي-ل
ال- -تصص- -دي ل- -ل- -ج -رÁة بشص -ت -ى
أاشص- -ك -ال -ه -ا ،م -ؤوك -دة ‘ ن -فسص
ال- - -وقت أان ك- - -اف- - -ة ق - -اع - -ات
Óم-ن ال-وط-ن-ي،
ال -ع -م -ل -ي -ات ل -أ
ت -ب -ق-ى ›ن-دة ع-ل-ى م-دار 24
Óسص-ت-ج-اب-ة ل-ن-داءات
سص -اع -ة ل -إ
اŸواط- - - -ن Úوال- - - -ت- - - -ك - - -ف - - -ل
بانشصغالتهم..

“كنت مصصالح أامن دائرة عÚ
ت -ال-وت ب-ت-ل-مسص-ان م-ن اإلط-اح-ة
Ãشص- - -ع- - -وذ Áت - -ه - -ن السص - -ح - -ر
وÁارسص طقوسص الشصعوذة.
ح- -ي -ث -ي -ات ال -قضص -ي -ة ت -ع -ود إا¤
اسص-ت-غÓ-ل م-ع-ل-وم-ات وردت إا¤
ع -ن -اصص-ر األم-ن م-ف-اده-ا وج-ود

مسصكن يسصتغله شصخصص أاربعيني
Ÿم- -ارسص- -ة ط- -ق- -وسص الشص -ع -وذة
–ت غ -ط -اء ال-رق-ي-ة الشص-رع-ي-ة
وبناء على إاذن بالتفتيشص صصادر
ع -ن السص -ي -د وك -ي -ل ا÷م-ه-وري-ة
اıتصص إاقليميا ،قامت قوات
الشص- -رط- -ة Ãداه- -م- -ة مسص- -ك- -ن

اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه وت-ف-ت-يشص-ه ،أاي-ن
أاسص -ف -رت ال -ع -م -ل -ي -ة ع-ن ح-ج-ز
›م - - -وع - - -ة م - - -ن األغ - - -راضص
اŸسصتعملة ‘ الشصعوذة و مبلغ
م- -ا‹ ق- -دره  20م-ل-ي-ون سصنتيم
ي -رج -ح أان ي -ك -ون م -ن ع-ائ-دات
هذه اŸمارسصات غ Òقانونية،

مع توقيف اŸشصتبه فيه.
بعد اسصتيفاء جميع اإلجراءات
ال -ق-ان-ون-ي-ة ” ت-ق-د ËاŸشص-ت-ب-ه
فيه أامام ا÷هات القضصائية عن
ج- -رم ال -نصصب واإلح -ت -ي -ال ع -ن
طريق الشصعوذة ،أاين صصدر ‘
حقه أامر إايداع.

«الششعب» ي -واصص-ل اŸت-ح-ف
اŸرك- -زي ل -لشص -رط -ة نشص -اط -ات -ه
ا÷واري- -ة Œاه اŸواط -ن ،Úم -ن
خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م أاي -ام إاع Ó-م -ي -ة
مفتوحة للجمهور حول التعريف
ب- - -ت- - -اري - -خ وŒرب - -ة الشص - -رط - -ة

ا÷زائ-ري-ة ‘ ك-ام-ل اخ-تصص-اصص
األمن الوطني ع Èالوطن.
وتتمثل هذه النشصاطات ا÷وارية
‘ إاق - -ام- -ة م- -ع- -ارضص ت- -ت- -ن- -اول
اŸراح- -ل ال -ت -اري -خ -ي -ة ل -ت -ط -ور
الشص -رط -ة ا÷زائ -ري -ة،ت -اري-خ-ه-ا

وأاهم اÙطات التي مرت بها
بإاشصراف من اŸتحف اŸركزي
للشصرطة.
ت - -أات- -ي ه- -ذه اŸب- -ادرة ‘ إاط- -ار
توجيهات اللواء عبد الغني هامل
Óم -ن ال -وط -ن-ي
اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ

السص - -ل - -وك ا◊ضص - -اري ال - -ذي
أاضصحى يتحلى به اŸواطن من
خÓل التبليغ عن أاي شصيء من

ششرطـ ـ ـة تلمسش ـ ـان تلق ـ ـي القبـ ـضض عل ـ ـى مششع ـ ـ ـوذ ﬁت ـ ـ ـال

Œرب ـ ـ ـ ـ ـة الششرط ـ ـ ـ ـة ‘ أايـ ـ ـ ـ ـام مفتوحـ ـ ـ ـة

الرامية إا ¤فتح كافة القنوات
التصص -ال-ي-ة م-ع اŸواط-ن Úب-غ-ي-ة
إاط Ó- -ع - -ه - -م ع - -ل - -ى ﬂت - -ل - -ف
اÙط- -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة ÷ه -از
الشصرطة ،وكذا من أاجل ترسصيخ
مبدأا الشصرطة ا÷وارية.

–ولت اŸسشافة من ششارع الششهداء اإ ¤الÈيد اŸركزي ‘
سش -ي -ارة اأج -رة اإ ¤اأخ-ذ ورد م-ن ال-ن-ق-اشش-ات ب-ط-ل-ه-ا السش-ائ-ق
السشتيني وزد على عمره قلي ،Óوالعبد الضشعيف من بادر
بفتح باب ا’نتخابات التششريعيةﬁ ‘ ،اولة لقتل الوقت
وا’نتفاضض من حالة الصشمت باŸركبة اÿالية من مذياع،
ي-ب-عث ع ÈاأثÒه ع-زف م-وسش-ي-ق-ي م-ث ،Ó-اأو اأخ-ب-ار ت-ت-ع-ل-ق
با’سشتحقاقات الŸÈانية ،ومن جهة اأخرى ﬁاولة جسض
النبضض والوقوف على مدى اسشتعداد اŸواطن للمششاركة ‘
هذا اŸوعد ا◊اسشم من عدمه.
و‘ ث-ا Êي-وم م-ن ع-م-ر ا◊م-ل-ة ،ب-اع-ت-ب-ار سش-ائ-ق الطاكسشي
اأك Èال -ه -ائ-م ‘ Úرب-وع ا’أح-ي-اء وال-ط-رق-ات و‘ ال-و’ي-ات
وÁكنه الÎويج للحمÓت الدعائية مهما كان نوعها عن
طريق اإقناع الزبائن من ﬂتلف ا’أعمار وا’أصشناف يوميا
وبششكل دوري ،كما Áكنه توجيه واإمÓء بعضض النصشائح
والتوجيهات حسشب مزاجه ’ ،يتقبلها اŸواطن رÃا على
لسش- -ان ب- -عضض اÎŸشش -ح ‘ Úال -ق -وائ -م اأو م -ن اأف -واه ‡ث -ل -ي
ا’أح -زاب ،اأو م-ث-ل-م-ا ه-ي م-وج-ودة ‘ الÈام-ج ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
ول-ك-ن ب-فضش-ل م-ه-ن-ت-ه وŒوال-ه ال-ي-وم-ي وال-دائ-م وتقدÁه
ÿدمة النقل ،و‘ عÓقة دائمة ومسشتمرة واجتماعية مع
كل الفئات Áكنه ترويضض بعضض اأصشوات الفئة الصشامتة اأو
اŸمتنعة ودفعها اإ ¤التصشويت واŸششاركة ‘ هذا العرسض
ا’نتخابي.
تفاجاأت باأن الرجل  ⁄يششارك ‘ اأي اسشتحقاق انتخابي
منذ اأك Ìمن ثÓث Úسشنة ’ ،بالنسشبة اإليه و’ بالنسشبة
’أهله ،متحججا بحرمانه ‘ حقه من السشكن الذي اأودع
بخصشوصشه ملفا منذ فÎة الثمانينيات و‘ كل مرة يعيد
تكوين اŸلف والنتيجة نفسشها ،مازال يقطن ‘ سشكن من
غرفت Úرفقة سشتة اأفراد من اأسشرته.
راأيت اأن -ه ي -ب -ال -غ ‘ ح-دي-ث-ه ف-اسش-ت-وق-ف-ت-ه ’أسش-األ-ه اإن ك-ان
ينتمي ◊زب سشياسشي مث ،Óاأو متعاطفا مع اآخر ،فاأدركت
اأن ا’أمر ’ يعنيه ’ من قريب و’ من بعيد ،كل ما ‘ ا’أمر
قناعة وصشل اإليها ليسشت مرتبطة Ãواعيد انتخابية و’
بغÒها ،وع 25 Èدقيقة تغÒت نظرة ثÓثة عقود من
الزمن.
الÈام -ج ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة ل-يسشت ب-الضش-رورة ال-ق-ي-ام ب-اإلصش-اق
الÓفتات الكÈى وحششد اŸناضشل Úواإقامة الو’ئم وضشمان
اأصش -وات -ه -م غ Òم -وؤك -د ول -ك -ن اŸه -م -ة ال -كÈى ه-ي ال-ع-م-ل
ا÷واري والتحسشيسشي وكيفية الوصشول اإ ¤هذه الششرائح
واإقناعها باŸششاركة واŸسشاهمة ‘ حششد اأك Èعدد ‡كن
من اŸواطن ،Úاأقصشد من ا’أصشوات الناخبة.

ج ـ ـ ـ ـازي تفتتح فضشاء رقميـا للتوظيف بالدار البيضشاء

«الششعب» افتتحت جازي،
الششركة الرائدة ‘ ›ال
تكنولوجيا ا’تصشا’ت
الرقمية ‘ ،مقرها ‘ الدار
البيضشاء با÷زائر العاصشمة،
فضشاء ﬂصشصشا للتوظيف
واسشتقبال اÎŸششحÚ
تطبيقا ’سشÎاتيجيتها
ا÷ديدة ‘ التوظيف
وتنمية اŸوارد البششرية.
” Œه- -ي- -ز ه- -ذا ال- -فضص -اء وف -ق
تصص -م -ي -م رق-م-ي عصص-ري ح-رصص
على توف Òطابع الشصفافية ‘ كل
م-راح-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وظيف .وقام
ب- -اف- -ت- -ت- -اح- -ه ك- -ل م -ن ال -رئ -يسص
ال -ت -ن -ف -ي-ذي ل-لشص-رك-ة ف-ي-نشص-ان-زو
ن -يشص -ي وم -دي -ره-ا ال-ع-ام م-ات-ي-و

غ -ال -ف -ا Êب -حضص -ور ج -ون اإي-دي،
م - -دي - -ر مسص - -وؤول ع- -ن الأسص- -واق
الناشصئة Ãجمع فيون.
جاء اإ‚از هذا القسصم ا÷ديد
ال - -ذي يضص - -م غ - -رف - -ة ان- -ت- -ظ- -ار
وقاعتﬂ Úصصصصت ÚللمقابÓت
اŸه- -ن- -ي- -ة فضص Ó- -ع- -ن م- -ك- -اتب
ل-ل-م-وظ-ف ÚاŸك-ل-ف Úب-اسص-ت-قبال
اÎŸشص- - - - - - -ح ‘ Úسص - - - - - -ي - - - - - -اق
اسصÎات- - -ي- - -ج - -ي - -ة ب - -ن - -اء ج - -ازي
ا÷ديدة ،من خÓل خلق فرصص
ع-م-ل ت-ل-ب-ي اŸت-ط-لبات اŸتغÒة
لسصوق التصصالت.
اأب-رز ف-ي-ن-تشص-ان-زو ن-يشص-ي اأه-م-ي-ة
اŸبادرة التي تهدف اإ ¤تسصريع
م -راح -ل ع -م -ل -ي -ة ال -ت -وظ-ي-ف ‘
جازي .من جانبه ،اأعرب ماثيو

غ -ال -ف -ا Êع -ن ت -ق -دي-ره ال-ع-م-ي-ق
÷ميع الذين سصهروا على تطوير
وتنفيذ اŸشصروع .اأما جون ايدي
فقد اأكد على دعم ›مع فيون
لسصÎات -ي-ج-ي-ة ال-ت-ح-ول ال-رق-م-ي
ال- -ت- -ي ت -ه -دف اإ ¤ج -ع -ل ج -ازي
اŸت-ع-ام-ل ال-رق-م-ي اŸرجعي ‘
ا÷زائر.
كانت جازي قد شصرعت ‘ تنفيذ
ب-رن-ام-ج ت-وظ-ي-ف واسص-ع ال-ن-ط-اق
م-ن-ذ ف-ي-ف-ري اŸاضص-ي يسصتهدف
م- - -ه- - -ارات ط- - -ل- - -ب - -ة اŸع - -اه - -د
وا÷امعات ا÷زائرية من اأجل
م -راف -ق -ة ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ح-ول ال-ت-ي
تهدف اإ ¤بناء شصركة تكنولوجية
ق-ادرة ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة الح-ت-ي-اج-ات
اŸسصتقبلية للزبائن.

