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اÿميسش  0١شسعبان  ١43٨هـ اŸوافق لـ  ٢٧أافريل ٢0١٧م

افتتاحية

عالم النانو وما بعده
بقلم :السسيدة أامينة دباشش
’مم التي توفر
البشسرية مقبلة على عالم معقد ’ تنجو منه إا’ ا أ
’نسس-ان-ي ،إانه عالم
ال-م-ن-اخ الضس-روري ل-تشس-ج-ي-ع وت-ط-وي-ر ال-ع-ق-ل ا إ
الجزيئات ،عالم التكنولوجيات الحديثة والجد دقيقة ما ظهر
منه وما بطن.
جهود الدول المتقدمة تذهب صسوب هذا ا’تجاه للتحكم في
زمام أامورها ولبسسط نفوذها على العالم أاجمع .وما كنّا نتتبعه
عبر شساشساتنا من أافÓم وأاشسرطة وثائقية حول حرب النجوم وما
شسابهها من صسور الخيال أاصسبحت حقيقة ،وتنافسش شسديد بين هذه
القوى يمّيز عصسرنا الراهن.
ن -ق-ط-ة ك-ه-ذه ال-واق-ع-ة ف-وق ح-رف-ي ال-ن-ون أاو ال-ف-اء ت-ح-وي آا’ف
الجزيئات التي تحمل معلومات توظف وتوجه عن بعد ،وما سسر
«الدرونات»  -الطائرات بدون طيّار  -التي تحلق هنا وهناك إا’ّ
ال-ق-ل-ة ال-ق-ل-ي-ل-ة م-ن ا’ك-تشس-اف-ات ال-ح-دي-ث-ة ال-ت-ي ت-ت-طّ-ور بسسرعة
البرق .سسيأاتي يوم يصسبح فيه الخيال حقيقة ،لذا تحرصش الدول
ال -م -ت -ق -دم -ة ع -ل -ى إاح -داث وت -ن-ظ-ي-م ج-ي-وشش اف-ت-راضس-ي-ة خ-دم-ة
’ط-ار ،قّ-ررت أال-م-انيا،
’ي ط-ارئ .ف-ي ه-ذا ا إ
’غ-راضس-ه-ا وت-حّسس-ب-ا أ
أ
منذ أاسسابيع ،أان تحذو حذو الو’يات المتحدة والصسين وروسسيا
بخلقها لجيشش افتراضسي.
’سساسسي لقياسش وزن وقوة أاي دولة،
لقد أاصسبحت العلوم المعيار ا أ
’تي ونحن في معترك سسياسسي وانتخابي :ما
هنا يحضسرنا السسؤوال ا آ
مكانة البحث العلمي في برامج مرشسحينا للتشسريعيات؟
Óم-م
ا’ه -ت -م -ام ب -ال -ع -ق -ل وا’ب -ت -ك -ار أاصس -ب -ح الشس -غ-ل الشس-اغ-ل ل -أ
’نسساني التي
المتقدمة التي تراهن على توظيف قدرات العقل ا إ
لم تسستغل إا’ بنسسبة ضسئيلة ’ تتعدى  ،٪4كما يؤوكده الخبراء.
’جنبية كل المعلومات
ف-ب-واسس-ط-ة ال-ج-زي-ئ-ات ت-ل-ت-قط المخابر ا أ
الخاصسة بأاسساليب معيشستنا وطريقة تفكيرنا وتخطيط مشساعرنا
وح-ت-ى شس-ع-ورن-ا ت-ج-اه مسس-ائ-ل خ-اصس-ة وقضس-اي-ا م-خ-ت-ل-ف-ة .أاكثر من
ذلك ،فهي تعمل على كيفية توجيه مناخنا لخلق عاصسفة شسمسسية
في منطقة ما وثلجية في أاخرى.
تشس -ن ح -روب -ا دون إاراق -ة دم -اء ج -ن -وده-ا مسس-ت-ع-م-ل-ة ال-ج-زي-ئ-ات
لتصسفية قادة وخبراء عن بعد.
ه -ن -اك دول ’ ت -ن -ت -م -ي إال -ى ت -لك ال -م -ت -ط -ورة ت -ف -ط-نت وت-رك-ز
اهتمامها على هذه العلوم المسستقبلية ككوريا الشسمالية وإايران،
’نه يرى فيها خطرا
لكن الغرب يحاول مراقبتها خطوة خطوة ،أ
’خر عن وفاة خبير أاو عالم ،كما حصسل
داهما ،لذا نسسمع من حين آ
لعلماء عرب ،خاصسة من العراق ومصسر في الماضسي القريب.
رغم ما أاوصسانا به كتابنا العزيز تجاه العلماء ،إا’ أاننا ’ نوليهم
ال -ع -ن -اي -ة ال -مسس -ت -ح -ق -ة ،إان -ه -م م -ع -دن ث-م-ي-ن ،ف-ل-ن-ح-اف-ظ ع-ل-ي-ه-م
’ن الثروة المسستقبلية ’ تكمن في المحروقات أاو
جعهم ،أ
ونشس ّ
’بدية.
الطاقة الشسمسسية ،بل طاقة العقول البشسرية هي ا أ
’ول السسيد عبد المالك سسÓل
الجو’ت التي يقوم بها الوزير ا أ
ت -ط -ب -ي-ق-ا ل-ب-رن-ام-ج رئ-يسش ال-ج-م-ه-وري-ة ،ت-ح-م-ل ف-ي طّ-ي-ات-ه-ا ه-ذا
ا’نشس-غ-ال ،خ-اصس-ة ع-ن-د ل-ق-ائ-ه ب-الشس-ب-اب ال-ج-زائري وحديثه عن
المدن الذكية وتحفيز ا’بتكارات.
في الختام يجرنا هذا إالى التسساؤول حول ما إاذا سسيحظى المجلسش
’دم-غ-ة ال-ج-زائ-ري-ة لُ-ت-شسّ-رع
الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي ب-م-ق-اع-د ل-ب-عضش ا أ
وتدافع على نصسوصش تضسمن اقتحام الجزائر عالم «النانو» وغيره
من ا’كتشسافات العلمية والتكنولوجية؟
’ ي-جب أان ن-ح-ت-ق-ر أان-فسس-ن-ا أاو ن-ق-زم ق-درات-ن-ا ،خ-اصس-ة أان أاوائ-لنا
ك-ال-م-رح-وم ب-وصس-وف ق-د ت-ح-دث ق-ب-ل ال-نصس-ف ال-ث-ان-ي م-ن ال-ق-رن
الماضسي ،عن السسÓح النووي ،كما أاّكده لنا الخبير فريد بن يحي.
’عمى
سس-ي-ادت-ن-ا ت-ب-ق-ى م-ن-ق-وصس-ة إاذا اسس-ت-مَرْرنا في ا’سستهÓك ا أ
غ -ذائ -ي -ا ،ط ّ-ب -ي-ا ،إال-ك-ت-رون-ي-ا أاو غ-ي-ره’ ...سس-ي-م-ا ون-ح-ن ف-ي زم-ن
الحروب بالوكالة.
ا’هتمام بالفكر ’ يعني فقط النقاط والشسهادات التى أاصسبحت،
Óسس -ف ،تشس -ت -رى ،ب -ل ا’ب -ت -ك -ار وال-مضس-ي ن-ح-و ت-ح-ق-ي-ق ق-ف-زات
ل -أ
’فريقية التي
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة م-ت-ج-ددة ب-اسستمرار ومثل المنطقة ا إ
اسستعملت فيها تجربة «النانو» وأاصسيب كل من يقطنها بالعقم ،إا’
دليل مرعب ،إاذ بإامكانهم إاخÓء بلدان كاملة أاو تعميرها بسسكان
تلحق عقولهم بإارادة من سسيتحكم فيهم عن بعد.

ب -اب ال-ت-ح-دي ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي ي-ط-رق ه-ن-ا م-ن دون
مبالغة أاو تخويف.

العدد١٧3٢٢:

الثمن  ١0دج

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

france prix ١

’فريقي ،سسÓل:
خÓل ا’جتماع الوزاري للجنة المتخصسصسة لÓتحاد ا إ

العقد الوطني القتصصادي والجتماعي للجزائر مرجعية
حوار دائم
بين
الحكومات
والشسركاء
ا’جتماعيين
أاولوية قارية
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تصسوير :ع .تيليوة

 35عارضسا في جمع ورسسكلة النفايات

تجارب بالصصالون األول «روسصكلينغ إاكسصب ـو» في وهران
صش05

Óع

ستط
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تقوم بزيارة رسسمية على رأاسش
وفد عسسكري

موقع الّتواصسل
ا’جتماعي
في أانشسطة
’حزاب
ا أ
السسياسسية قبل
اسستحقاقات
 4ماي

الفريق ڤايد صصالح
صصفحات دعائية للّزعامات أاكبر بدل يسصتقبل وزيرة الدفاع
لجمهورية كينيا
من التّرويج للبرامج واألفكار
صش١3/١٢

بوسسعادة بين الماضسي ،الحاضسر و المسستقبل

مآاثر المدينة وأامجادها
بمكتبة «شصايب دزاير»

صش ١5

صش ٢4

’سسرى المضسربين
تضسامنا مع ا أ
عن الطعام

إاضصاءة للشصموع بسصفارة
دولة فلسصطين
صش ٢4

لوح يشسرف على حفل تخرج
Ÿوظفي إلسسجون بالقليعة

الخميسس  ٢٧أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠١ششعبان ١٤٣٨هـ

02

يشسرف وزير العدل حافظ ا’ختام الطيب لؤح ،على حفل
ت-خ-رج ال-دف-ع-ة ال-ؤاح-دة وال-عشس-رون لضس-باط إاعادة الÎبية
’عؤان إاعادة الÎبية ،وذلك
والدفعة التاسسعة والعشسرون أ
اليؤم اÿميسس  27افريل ،على السساعة  09:00صسباحا ،على
مسستؤى اŸدرسسة الؤطنية Ÿؤظفي إادارة السسجؤن القليعة .

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

مسسلم ‘ مسستغاÂ

17322

لهبÒي يشسرف على
إختتام إلدورة إلتكوينية

ولد علي يشسرف على تكر Ëإلفرق إلرياضسية بقسسنطينة

يقؤم وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد علي ،بزيارة عمل إا ¤قسسنطينة  ،يشسرف فيها على
تكر Ëوتقد ËاŸسساعدات للفرق الرياضسية لكرة القادم الهؤاة ،وذلك اليؤم اÿميسس 27
افريل . 2017

....ويشسرف على إختتام دورة رياضسية بالبليدة

كما سسيشسرف على اختتام الدورة الرياضسية ب Úجمعية ›د متيجة وأاصسدقاء البليدة،
وذلك يؤم ا÷معة  28أافريلÃ ،لعب تشساكر.

غول ينشسط Œمعا شسعبيا بسسوق
إهرإسس

ميهوبي يفتتح صسالون
إإ’بدإع

يشس - - -رف رئ - - -يسس Œم- - -ع أام- - -ل
ا÷زائ - -ر «ت - -اج» ع - -م- -ر غ- -ؤل ،
ال- -ي- -ؤم ،ع- -ل -ى ت -نشس -ي -ط Œم -ع
شس -ع -ب -ي ب -ؤ’ي -ة سس-ؤق اه-راسس،
ع -ل -ى السس -اع-ة  10:00صسباحا،
ب-ق-اع-ة م-ت-ح-ف السسينما مكتبة
ال -ب-ل-دي-ة سس-اب-ق-ا م-رك-ز اŸدي-ن-ة
سسؤق اهراسس .

يشس - - -رف وزي - - -ر
ال - -ث - -ق - -اف - -ة ع - -ز
ال -دي -ن م-ي-ه-ؤب-ي،
ال - - -ي- - -ؤم ،ع- - -ل- - -ى
اف -ت-ت-اح ال-ط-ب-ع-ة
ال-ث-ال-ث-ة لصس-ال-ؤن
’ب- - -داع ،ع - -ل - -ى
ا إ
السس- - -اع - -ة 11:00
صسباحا ،بسساحة رياضس الفتح با÷زائر العاصسمة.

أإويحيى ‘ إلشسلف
وع Úإلدفلى

...وŒمع آإخر بسسطيف

بلعيد ينشسط Œمعا شسعبيا
بسسطيف

ويشسرف بدار الثقافة هؤاري بؤمدين بسسطيف على Œمع شسعبي
آاخر ،يؤم ا÷معة  28أافريل ،على السساعة  10:00صسباحا.

ي- -نشس- -ط ‡ث -ل -ؤ –ال -ف
ا’–اد م-ن أاج-ل ال-ن-هضس-ة
وال -ع -دال -ة وال -ب -ن-اء ع-ب-د
ال- -ل- -ه ج -اب ال -ل -هﬁ ،م -د
ذوي - - -ب - - -ي ومصس - - -ط- - -ف- - -ى
ب -ل -م -ه -دي ،ال-ي-ؤمŒ ،م-ع-ا
شسعبيا بؤ’ية بؤمرداسس.

سساحلي ‘ سسكيكدة

بن حمو ‘ تلمسسان

’م Úال-عام
ي-نشس-ط ا أ
ل -ل -ت -ح -ال -ف ال-ؤط-ن-ي
ا÷م -ه -ؤري ب -ل -ق-اسس-م
سس- - -اح - -ل - -ي ،ال - -ي - -ؤم ،
Œم-ع-ا شس-ع-بيا بؤ’ية
سس- -ك- -ي- -ك- -دة ب- -ق -اع -ة
سس-ي-ن-م-ا ال-نجمة ،على
السس- - - - - -اع- - - - - -ة 16:00
مسساء.

Óرن-دي
’م Úال-ع-ام ل -أ
ي -نشس-ط ا أ
أاحمد أاويحيى  ،اليؤمŒ ،معÚ
’ول ب-ؤ’ي-ة الشس-لف
شس-ع-ب-ي ،Úا أ
ع-ل-ى السس-اع-ة  10:00صس-ب-احا ،و
الثا Êبع Úالدفلى على السساعة
 14:00زوا’.

بله ـ ـ ـ ـ ـادي ‘ قا Ÿـ ـ ـ ـ ـة

وقفة لدعم معركة إأ’معاء إÿاوية

ملتقى وطني حول إإ’عÓم

’عÓ-م و ا’تصس-ال -ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر-3
ت -ن-ظ-م ك-ل-ي-ة ا إ
’عÓم اŸرأاة...اÿطاب
اŸلتقى الؤطني الثالث حؤل «ا إ
’ع Ó-م -ي وت -ؤظ -ي -ف م -ف-اه-ي-م ان-دم-اج اŸرأاة ‘ الشس-أان
ا إ
العام» ،وذلك اليؤم ،ابتداء من السساعة  09:00صسباحا،
Ãقر الكلية ب Íعكنؤن.

سسباق سسعاة إلÈيد بع Úإلطاية

ت- -ن- -ظ- -م ب- -ل- -دي- -ة ع Úال -ط -اي -ة
ت -ق-دم م-ؤؤسسسس-ة أاوب-را وم- - -دي- - -ري- - -ة وح- - -دات الÈي- - -د
ا÷زائ- - -ر «ب- - -ؤع Ó- -م ل -ل -ج -زائ -ر شس -رق  -غ-رب ‘ ،إاط-ار
بسس-اي-ح» ،ع-رضس-ا ف-ن-ي-ا ال -ع-ي-د ال-ع-اŸي ل-ل-ع-م-ال اŸصس-ادف
ب-ع-ن-ؤان «م-ه-م-ؤم» ،من ل - -ل- -ف- -ا— م- -اي  ،2017م- -سسÒ- -ة
ت- - - - -نشس- - - - -ي- - - - -ط ا÷ؤق لسسعاة الÈيد تنطلق من مقر
الÈي -د وصس -ؤ’ إا ¤ح-دي-ق-ة
ا÷ه-ؤي Ÿدي-ن-ة ت-لمسسان
اŸي -اه ال -ب-اردة ،اب-ت-داء م-ن
مرفؤقا بالباحث اŸؤسسيقي
السس - -اع - -ة ال - -ت - -اسس - -ع - -ة
ت -ؤف -ي -ق ب -ن غÈي-ط ،وذلك
صس-ب-اح-ا ،يؤم  1ماي
غدا على السساعة  19:00مسساء،
.2017
بأاوبرا ا÷زائر بؤعÓم بسسايح.

ندوة صسحفية حول إعادة
إإ’سسكان بالعاصسمة

ت-ن-ظ-م و’ي-ة ا÷زائ-ر ،يؤم
السس -بت  29أاف-ري-ل ا÷اري،
ÓعÓن عن
ندوة صسحفية ل إ
ت- - -ف- - -اصس- - -ي - -ل اŸرح - -ل - -ة 22
’سس-كان،
ل-لÎح-ي-ل وإاع-ادة ا إ
وذلك على السساعة الثانية
زوا’.

يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

تنظم كل من ا÷بهتان الدÁقراطية والشسعبية لتحرير فلسسط Úالفعالية
’سسÒات ‘ مؤاجهة
’سسرى وا أ
’معاء اÿاوية ا أ
السسياسسية لدعم معركة ا أ
الصسهيؤنية التعسسفية ،وذلك Ãقرهما الكائن بـ  38شسارع ديدوشس مراد ،على
السساعة الثانية زوا’ ،يؤم السسبت  30أافريل .2017

ندوة حول إإ’عÓم ‘ إ÷زإئر Ãتحف إÛاهد

ينظم اŸتحف الؤطني للمجاهد بالتعاون مع اŸكتبة الؤطنية ندوة بعنؤان
’عÓم ‘ ا÷زائر خÓل مرحلتي التحرير والبناء ،وذلك Ãناسسبة
دور ا إ
ال-ي-ؤم ال-ع-اŸي ل-لصس-ح-اف-ة ،اŸصسادف لـ  03م -اي ،وذلك ي-ؤم ال-ثÓ-ث-اء  02ماي
 ،2017على السساعة الثانية زوا’ .

ندوة تاريخية باŸركز إلثقا‘ إ’سسÓمي

’سسÓ-م-ي ،ن-دوة
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق-ا‘ ا إ
ت- -اري- -خ- -ي- -ة ب- -ع- -ن -ؤان إاسس -ه -ام -ات الشس -ب -اب
ا÷زائري ‘ ا◊ركة الؤطنية ينشسطها كل
م -ن راب -ح زغ -دان وحسس -ن السس-ع-ي-د ،وذلك
’حد  30أافريل  ،2017على السساعة
يؤم ا أ
10:00صس-ب-اح-اÃ ،ق-ره ال-ك-ائ-ن ب  12شسارع
علي بؤمنجل .

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

’ذاع-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ع-ب-د
يسس -تضس -ي-ف م-ن-ت-دى ا إ
ال-ؤه-اب درب-ال رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-عليا اŸسستقلة
Ÿراق -ب -ة ا’ن -ت -خ-اب-ات ،ل-ل-ح-ديث ع-ن اخ-ت-ت-ام
ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-تشس-ري-ع-يات الرابع ماي
وإاط Ó-ع ال -رأاي ال -ع -ام ع -ل -ى ب -اق -ي اÿط-ؤات،
وذلك يؤم ا’ثن 01 Úماي  2017على السساعة 11:00صسباحا .

ولد عباسس ‘ قاŸة
وأإم إلبوإقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

’م Úالعام ÷بهة التحرير الؤطني
ينشسط ا أ
جمال ولد عباسس ،اليؤم اÿميسسŒ ،معÚ
’ول ب-ؤ’ي-ة ق-اŸة ع-ل-ى السس-اع-ة
شس -ع -ب-ي ،Úا أ
 09:30صس -ب -اح -ا ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ،وال-ث-ا Êب-أام
البؤاقي على على السساعة  14:30بعد الزوال
بالقاعة اŸتعددة الرياضسات.

’مينة العامة ◊زب العمال لؤيزة
تنشسط ا أ
ح-ن-ؤن ،ال-ي-ؤمŒ ،م-ع-ا شس-ع-ب-يا ،بدار الثقافة
م -ؤل -ؤد م -ع -م -ري ب -ؤ’ي -ة ت -ي-زي وزو ،ع-ل-ى
السساعة  10:00صسباحا.

’م Úالعام ÷بهة ا◊كم الراشسد بلهادي عيسسى ،اليؤم ،بتنشسيط
يقؤم ا أ
Œمع شسعبي بؤ’ية قاŸة ،ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

ينظم رئيسس حزب الكرامة
ﬁم - -د ب- -ن ح- -م- -ؤŒ ،م- -ع- -ا
’ح- -د 30
شس - -ع - -ب - -ي - -ا ،ي - -ؤم ا أ
أافريل ،ببلدية تؤنان دائرة
ال -غ -زوات و’ي -ة ت -ل -مسس -ان،
اب -ت -داء م -ن السس -اع-ة 14:00
زوا’.

منتدى إإ’ذإعة
يسستضسيف دربال

حنون ‘ تيزي وزو

إ’–اد من أإجل إلنهضسة وإلعدإلة
وإلبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ‘ بوم ـ ـ ـ ـ ـردإسس

ي- - -نشس- - -ط رئ - -يسس
ج -ب -ه -ة اŸسس -ت-ق-ب-ل
عبد العزيز بلعيد،
ال- - -ي- - -ؤمŒ ،م- - -ع - -ا
شس- -ع- -ب- -ي- -ا ب- -ؤ’ي- -ة
سس -ط -ي -ف ،اب -ت -داء
من السساعة 15:00
زوا’.

عرضس فني بعنوإن
«مهوم» بأاوبرإ إ÷زإئر

يشس- -رف ال- -ع- -ق- -ي- -د مصس- -ط- -ف- -ى
ل -ه -بÒي اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدن- -ي -ة ،ع -ل -ى ح -ف -ل اخ -ت -ت -ام
ال- -دورة ال- -ت- -ك- -ؤي -ن -ي -ة ‘ ›ال
ال- -غ -طسس ،وذلك ي -ؤم اÿم -يسس
 27أافريل  ،2017بؤ’ية تيبازة،
ع -ل-ى مسس-ت-ؤى اŸركب السس-ي-اح-ي
القرن الذهبي.

تقؤم وزيرة التضسامن الؤطني مؤنية سسي
ع -ام -ر ،ال-ي-ؤم ،ب-زي-ارة ع-م-ل إا ¤مسس-ت-غ-ا،Â
حيث تشسرف على ا’حتفال باليؤم الؤطني
لÓ- -شس- -خ- -اصس اŸسس- -ن ÚاŸؤاف- -ق لـ  27أافريل
وتعلن على إاطÓق قافلة تضسامنية للتكفل
الطبي وا’جتماعي والنفسسي.

فروخ ـ ـ ـ ـي يلتقـ ـ ـ ـ ـ ـي
إŸهندسس ÚإلزرإعيÚ

يلتقي متصسدر قائمة حزب جبهة التحرير
ال-ؤط-ن-ي ب-ال-ع-اصس-م-ة سس-ي-د أاح-م-د ف-روخي‘ ،
’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ال-ي-ؤم،
إاط -ار ت -نشس -ي -ط ا◊م-ل-ة ا إ
اŸه -ن -دسس Úال -زراع -ي Úع -ل-ى مسس-ت-ؤى اŸرك-ز
ال -ث -ق -ا‘ ع -زال -دي -ن ›ؤب -ي ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي
اﬁمد على السساعة  09:30صسباحا.
وي-ل-ت-ق-ي ‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد Êل-ب-ل-دي-ة جسس-ر قسس-ن-ط-ينة على السساعة ،11:00
’قدام
وعلى السساعة  14:00زوا’ سستكؤن له جؤلة ‘ أاحياء زرالدة مشسيا على ا أ
ولقاء مع الرياضسي ÚواŸؤاطن.Ú

ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم درإسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـول إŸصسادقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
عـ ـلى قوإعـ ـد إŸنافسسـ ـة

إإحياء إلذكرى 55
’عتدإءإت إŸنظمة
إŸسسلحة إلسسرية

ي- -ن- -ظ- -م ،ال -ي -ؤم› ،لسس اŸن -افسس -ة ،ي -ؤم -ا –يي اŸؤؤسسسسة اŸينائية للجزائر الذكرى
دراسس- -ي -ا ح -ؤل ب -رن -ام -ج اŸصس -ادق -ة ع -ل -ى ’ 55عتداءات اŸنظمة اŸسسلحة السسرية
ال -ف -رنسس -ي -ة «أاو.أا.أاسس»ضس -د ع -م -ال اŸي-ن-اء،
ق - -ؤاع - -د اŸن - -افسس- -ة ،ي- -نشس- -ط- -ه خÈاء
وذلك يؤم  2ماي  ،2017على السساعة 10:00
ﬁل-ي-ؤن وأاج-انب ،وذلك ب-داي-ة م-ن
صسباحا ،أامام النصسب التذكاري اıلد لÓعتداء
السس-اع-ة  08:00صس-ب-احا ،بفندق
وذلك ب -حضس -ؤر ‡ث -ل -ي ا–اد ال -ع -م -ال وﬂت -ل -ف
’وراسسي.
ا أ
الهيئات.

إحياء إلذكرى ’ 55عتدإءإت إŸنظمة إŸسسلحة إلسسرية
–ي -ي اŸؤؤسسسس -ة اŸي -ن-ائ-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ذك-رى ’ 55ع-ت-داءات اŸن-ظ-م-ة اŸسس-لحة
السسرية الفرنسسية «أاو.أا.أاسس»ضسد عمال اŸيناء ،وذلك يؤم  2ماي  ،2017على
السساعة  10:00صسباحا ،أامام النصسب التذكاري اıلد لÓعتداء وذلك بحضسؤر
‡ثلي ا–اد العمال وﬂتلف الهيئات.

إ’ع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  27أافريل  2017م
الموافق لـ  01شسعبان 1٤٣8هـ

Ãناسشبة العيد الوطني لبÓده

رئيـ ـ ـسس ا÷مهوريـ ـة
يهنئ نظÒه التنزاÊ

‘ إاطار اŸششاورات الثنائية ب Úالبلدين

ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة تهنئة لنظÒه
التنزاÃ ،Êناسسبة احتفال بÓده بعيدها الوطني ،عبّر له فيها عن
ارتياحه ÷ودة عÓقات الصسداقة والتضسامن والتعاون العريقة التي
Œمع البلدين.
وكتب الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته““ :يسسر Êأان أاغتنم احتفال جمهورية
تنزانيا اŸتحدة بعيد ال–اد الوطني ألتوجه إاليكم ،باسسم ا÷زائر
شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التها Êمقرونة بأاطيب “نياتي
ل -ك -م Ãوف -ور الصس -ح -ة والسس -ع -ادة وب -ال -رق-ي وال-رف-اه ل-لشس-عب ال-ت-ن-زاÊ
الشسقيق““.
وأاضس -اف ال-رئ-يسس ‘ ب-رق-ي-ت-ه““ ،ه-ذا وأاغ-ت-ن-م ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة السس-ع-ي-دة
ألع -رب ع-ن ارت-ي-اح-ي ÷ودة عÓ-ق-ات الصس-داق-ة وال-تضس-ام-ن وال-ت-ع-اون
العريقة التي Œمع بلدينا وأاؤوكد لكم “ام اسستعدادي للعمل معكم على
توثيق تعاوننا الثنائي وتشساورنا حول اŸسسائل اإلقليمية والدولية التي
تسسÎعي اهتمامنا““.

وزير اÿارجية اليونا ‘ Êزيارة إا ¤ا÷زائر

ي - -ق - -وم وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ال- -ي- -ون- -اÊ
ن-ي-ك-ولوسس ك-وت-زي-اسس ،ال-ي-وم ،ب-زيارة رسشمية
إا ¤ا÷زائ -ر ،ب -دع -وة م -ن وزي -ر ال -دول -ة وزي-ر
الشش -ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان
لعمامرة ،بحسشب ما ورد ‘ بيان لوزارة الششؤوون
اÿارجية.
أاضساف نفسس اŸصسدر ،أان هذه الزيارة ““تندرج ‘ إاطار
اŸشس -اورات ال -ث -ن -ائ -ي -ة اŸن -ت -ظ-م-ة وتسس-ت-ج-يب إلرادة
ال-ب-ل-دي-ن ‘ ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون التي
تشسهد هذه السسنوات األخÒة تطورا مسستمرا ‘ عدة

›الت““.
ك -م -ا سس-ت-ك-ون ه-ذه ال-زي-ارة ف-رصس-ة ل-ل-ط-رف““ Úل-ل-ق-ي-ام
ب-دراسس-ة م-عّ-م-ق-ة Ÿسس-ائ-ل ال-ت-ع-اون ‘ ع-دة ق-ط-اعات
والسسبل الكفيلة ببعث ديناميكية جديدة ‘ عÓقاتنا
ال-ع-ام-ة ،ك-م-ا سس-تسس-م-ح ب-اسس-ت-كشس-اف إام-ك-ان-ات التبادل
ا÷دي- -دة ،لسس- -ي- -م -ا ‘ اÛال الق -تصس -ادي –سس -ب -ا
لنعقاد اللجنة اŸشسÎكة للتعاون ا÷زائري اليوناÊ
اŸقبلة““.
وأاشسار البيان ،إا ¤أان الطرف Úسسيتطرقان أايضسا إا¤
““اŸسسائل اإلقليمية والدولية ذات الهتمام اŸشسÎك““.

بوطرفة يسشتقبل وزير النفط الفنزويلي

دراسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أاسس ـ ـ ـ ـ ـ ـواق النف ـ ـ ـ ـ ـ ـط وم ـ ـ ـ ـ ـ ـدى اح ـ ـ ـ ـ ـ ـÎام اتف ـ ـ ـ ـ ـ ـاق أاوب ـ ـ ـ ـ ـ ـك

اسش - -ت - -ق - -ب - -ل وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة
نورالدين بوطرفة ،أامسس ،وزير
ال -ن -ف -ط واŸن -اج -م ال -ف -ن -زوي -ل -ي
ن- -ي- -لسش- -ون م -ارت -ي -ن -ي -ز ‘ ،اط -ار
اŸشش- - -اورات ح - -ول الج - -ت - -م - -اع
ال-ق-ادم Ÿن-ظ-م-ة ال-دول اŸصش-درة
للنفط ““أاوبك““.
ل - -دى وصس - -ول- -ه إا ¤ا÷زائ- -ر ،صس- -رح
مارتينيز للصسحافة بأان زيارته تندرج
‘ إاطار جولة ع Èعدة دول ،من
بينها روسسيا.
وكشسف أانه سسيتطرق مع بوطرفة إا¤
ع-دة م-واضس-ي-ع م-ن أاه-م-ه-ا الج-ت-ماع
ال- -ق -ادم ألوبك اŸق -رر ي -وم  25ماي
القادم بفيينا (النمسسا).
وصس-رح م-ارت-ي-ن-ي-ز ق-ائ““ :Ó-ل-قد جئت
ألواصس -ل م -ب -اح -ث -ات -ي السس -اب -ق -ة م -ع
بوطرفة وللتطرق إا ¤عدة مواضسيع
سس- -ب- -ق وأان ات- -ف -ق -ن -ا بشس -أان -ه -ا .ك -م -ا
سسنتطرق Ÿواضسيع أاخرى نرغب ‘
طرحها خÓل الجتماع القادم ألوبك
بفيينا““.
وأاضساف ،أانه قدم إا ¤ا÷زائر حامÓ
م-ع-ه رسس-ال-ة م-ن ال-رئ-يسس ال-ف-ن-زويلي
ن -ي -ك-ول م-ادورو ،ال-ذي ي-قÎح ““ع-ق-د
ق -م -ة ق -ري -ب -ة ل -ق-ادة دول أاوبك وغÒ
أاوبك““ .مضس- -ي- -ف- -ا ،أان ه- -ذا ال- -ط- -لب
سسيوجه ““‘ أاقرب وقت إا ¤جميع
أاعضس- -اء أاوبك وإا ¤ال -دول اŸن -ت -ج -ة
اŸعنية من غ Òأاوبك““.
من جهته أاوضسح بوطرفة ،أان هذا
اللقاء مع نظÒه الفنزويلي ،يندرج ‘
إاط- -ار اŸشس- -اورات ح- -ول الج -ت -م -اع
ال -ق -ادم ألوبك ال -ذي سس -ي -ت -م خ Ó-ل -ه
ال -ب -حث ع -ن ““دع -م ج -دي -د““ لت -ف -اق
خفضس إانتاج النفط اÈŸم ‘ نوفمÈ

اŸاضس- -ي .وأاضس -اف ،أان -ه سس -ي -ت -ط -رق
أايضسا مع ضسيفه إا ¤إامكانية تنظيم
قمة لرؤوسساء دول أاوبك وغ Òأاوبك.
وخ Ó-ل ل -ق -ائ -ه -م -ا ن -اقشس ب -وط -رف-ة
ومارتينيز ،الوضسعية ا◊الية ألسسواق
ال -ن -ف -ط وم -دى احÎام ات-ف-اق أاوبك،
واتفقا على دعم Œديد التفاق بÚ
اŸنظمة وباقي اŸنتج.Ú
وكانت أاوبك قد توصسلت مع منتجÚ
من خارج اŸنظمة ‘ ديسسم2016 È
بفيينا ،إا ¤اتفاق ،هو األول من نوعه
منذ حوا‹  15سسنة ،للتدخل سسويا
من خÓل خفضس إانتاجهم اإلجما‹
بـ  1.8مليون برميل/يوم ابتداء من
جانفي  2017على أاسساسس خفضس 1.2

م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل/ي-وم م-ن ط-رف أاوبك
و 600.000برميل/يوم من طرف 11
دولة خارج أاوبك (أاذربيجان وبروناي
وال- -ب- -ح- -ري -ن وغ -ي -ن -ي -ا السس -ت -وائ -ي -ة
وك -ازاخسس -ت -ان وم -ال-ي-زي-ا واŸكسس-يك
وع -م -ان وروسس -ي -ا والسس-ودان وج-ن-وب
السسودان).
وكان بوطرفة قد صسرح مؤوخرا ،بأان
اجتماع دول اوبك قد تقرر ‘ 25
م- -اي ال- -ق -ادم ب -ف -ي -ي -ن -ا ،إام -ا “دي -د
ات -ف-اق-ه-ا بـ 6أاشس -ه -ر إاضس -اف -ي-ة وإام-ا
Œم- -ي -د فÎة خ -فضس اإلن -ت -اج ال -ذي
شس -رع ف-ي-ه-ا م-ن-ذ ال-ف-ا— م-ن ج-ان-ف-ي
.2017
وق-د ك-ل-فت ÷ن-ة م-ت-خصسصس-ة م-ك-ونة

فرعون عقب لقائها وزير الÈيد النيجري

ا÷زائر تطلق قمرها ا’صسطناعي قبل نهاية السسنة
أاع- -ل- -نت وزي- -رة الÈي- -د وت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ات
لعÓم والتصشال هدى إاÁان فرعون ،أامسس،
ا إ
با÷زائر العاصشمة ،أان ا÷زائر سشتطلق قمرها
الصشطناعي قبل نهاية السشنة ا÷ارية ،حيث
سشيغطي ›مل الÎاب الوطني ويضشمن أايضشا
لنÎنت بنسشبة  90من اŸائة
تغطية بششبكة ا أ
بالنيجر وما‹.
‘ تصسريح للصسحافة عقب لقاء خصست به وزير
الÈي -د و ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات و ال ق -ت صس -اد ال -رق -م-ي
÷مه ورية الني جر سسا  Êمايكوشسي ،اأكدت فرعون
اأن ““قطاعه ا بصسدد دراسسة ات ف ا ق ات مع بل د ان
اإفريقي ة من اأجل السسما ح له ا بالسست ف ادة اأك Ìمن
ت-غ-ط-ي-ة ال-ق-م-ر ال صس-ط-ن-اع-ي وم-ن ت-ك-ن-ول-وج-ي ات
الإعÓم و الت صسال ا◊د يث ة““.
من جهة أاخرى ،أاوضسحت السسيدة فرعون أان قطاعها
يعمل ‘ إاطار تنسسيق وثيق مع بنك التنمية النيجري
من أاجل إا‚از خط األلياف البصسرية العابر للصسحراء

وذلك ك-ح-ل مسس-ت-د Ëب-غ-ي-ة ال-رب-ط ب Úال-ن-ي-ج-ر ل-ي-تم
توسسيعه بعد ذلك إا ¤بلدان إافريقية أاخرى على غرار
التشساد.
من جهته صسرح سسا Êمايكوشسي ،أانه من خÓل تشسغيل
القمر الصسطناعي ا÷ديد الذي سستطلقه ا÷زائر،
فان جزءا كبÒا من الÎاب النيجري سستتم تغطيته
بشسبكة األنÎنت وسسيسستفيد أايضسا من تكنولوجيات
التصسال ا◊ديثة.
بهذه اŸناسسبة تطرق الوزير النيجري إا ¤ا÷وانب
اŸتعلقة بضسبط ﬁتوى األنÎنت ،إاضسافة إا ¤قطاع
الÈيد.
‘ ه -ذا الŒاه ن -وه اŸسس -ؤوول ال -ن -ي-ج-ري ب-ال-ت-ج-رب-ة
ا÷زائ -ري-ة ‘ ›ال م-راق-ب-ة وت-ن-ظ-ي-م ق-ط-اع الÈي-د
وت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ات اإلع Ó-م والتصس -ال ،مشسÒا إا ¤أان
““ج -م -ه -وري -ة ال-ن-ي-ج-ر ت-رغب ‘ السس-ت-ف-ادة م-ن ه-ذه
اÈÿة م -ن أاج -ل عصس -رن -ة خ -دم-ات الÈي-د ،لسس-ي-م-ا
اÿدمات اŸالية““.

من ‡ثل Úعن عدة دول من أاوبك
ب -دراسس -ة ه -ذا اŸل -ف ب -غ -ي -ة ع -رضس
تقريرها على اجتماع ماي القادم.
وقال بوطرفة ،إان ا÷زائر موافقة
على “ديد فÎة تخفيضس اإلنتاج.
و‘ إاطار تطبيق اتفاق أاوبك أاوكل
بوطرفة ‘ ،ديسسم ÈاŸاضسي ،إا¤
وك -ال -ة ضس -ب-ط اÙروق-ات (ال-ن-ف-ط)
م-ه-م-ة إال-زام اŸت-ع-اق-دي-ن اŸسستغلÚ
◊قول اÙروقات السسائلة بخفضس
إانتاجهم بـ 50.000برميل/يوميا وقد
وزعت ق- -ي- -م- -ة ال- -ك- -م -ي -ة اıفضس -ة
بالتسساوي ما ب Úجميع اŸتعاقدين
منذ  1جانفي  2017وطيلة فÎة أاولية
قدرها  6أاشسهر.

غÓم الله Áثل ا÷زائر
‘ اŸؤو“ر العاŸي
للسسÓم
لسش Ó- - -م- - -ي
Áث - - -ل رئ - - -يسس اÛلسس ا إ
لع- -ل- -ى ب- -وع- -ب- -د ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه،
ا أ
ا÷زائر ‘ أاششغال اŸؤو“ر العاŸي حول
السش Ó- - -م اŸق - - -ررة ،ال - - -ي - - -وم وغ - - -دا،
بالقاهرة (مصشر) ،بحسشب ما أاششار إاليه
بيان للمجلسس.
ويجمع هذا اللقاء الدو‹ ،الذي تنظمه
لزهر‡““ ،ثلي الديانات العاŸية
جامعة ا أ
وكل الذين يدعون إا– ¤قيق السشÓم ‘
العا ،““⁄بحسشب ذات اŸصشدر.
واسشتنادا إا ¤نفسس البيان ،فإانه ““من
لول
اŸت-وق-ع حضش-ور ال-ب-اب-ا ف-رانسشوا ا أ
لدى اختتام أاششغال اŸؤو“ر““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاشسادة بجهود ا÷زائر ‘ تسسوية اأ’زمة الليبية

ششكلت ا÷ولة التي قام بها مؤوخرا وزير
لف- -ري- -ق- -ي
الشش - -ؤوون اŸغ - -ارب - -ي- -ة وال–اد ا إ
وج- -ام- -ع- -ة ال- -دول ال -ع -رب -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر
مسش- -اه- -ل ،أامسس ،إاح- -دى ال- -ن- -ق- -اط ال -ت -ي ”
التطرق إاليها خÓل اÙادثات ب Úمسشاهل
ل‡ي ‘
Óم Úال- -ع- -ام ا أ
واŸم - -ث - -ل اÿاصس ل - -أ
ليبيا مارتن كوبلر ،الذي ركز على أاهمية
اللتقاء بالليبي Úداخل وطنهم.
صسرح كوبلر ‘ ختام لقائه بوزير الشسؤوون اŸغاربية
ق -ائ ““ ،Ó-مسس -اه -ل صس -دي -ق وأان -ا م-ع-جب ب-ح-ك-م-ت-ه
والنصسائح التي يسسديها لنا .لقد تطرقنا إا ¤جولته
‘ ل-ي-ب-ي-ا وأاظّ-ن-ه-ا ك-انت غ-اي-ة ‘ األه-م-ي-ة ل-ت-عزيز
ال -رسس -ال -ة ال -ت-ي م-ف-اده-ا ،أان-ه ل ب-دي-ل ع-ن ا◊وار
السسياسسي وليسس هناك حل عسسكري““.
وب -ع -د أان رك -ز ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ا◊ديث م-ب-اشس-رة م-ع
الليبي ‘ Úبلدهم ،أاشسار كوبلر إا ¤قدومه اليوم من
طرابلسس ،حيث أابلغوه بزيارة مسساهل وبـ ““لقاءاته
مع شسخصسيات ليبية““.
وأاردف ي- -ق- -ول““ :ك -ان ال -ن -اسس ‡ت -ن Úج -دا ل -ه -ذه
اŸبادرة‡ ،ا بعث األمل من جديد ‘ صسفوف
الشسعب ،ألن األهم هو عدم ا◊ديث عن ليبيا خارج
ل -ي -ب -ي-ا ،ب-ل ب-داخ-ل-ه-ا وﬂاط-ب-ة الشس-عب والسس-اسس-ة
والشسباب بشسكل مباشسر .هذه أاول مرة يقوم فيها
رجل سسياسسي من بلد ›اور بجولة إا ¤هذا البلد
ويخاطب فيها الليبي.““Ú
‘ ذات السس- - -ي- - -اق عّ- - -ب - -ر اŸسس - -ؤوول األ‡ي ع - -ن
““ع-رف-ان-ه““ إازاء سس-ي-اسس-ة ا÷زائ-ر وال-وزي-ر مسس-اه-ل
شسخصسيا ““‘ دعم مسسار األ· اŸتحدة““.
وأاكد كوبلر قائ““ :Óل أا–دث عن مبادرة جزائرية
ف -ق -ط ،ب -ل ع -ن ج-ه-ود ا÷زائ-ر ال-رام-ي-ة إا ¤دع-م
مسس -ار وت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق سس-ي-اسس-ي ل-ي-ب-ي ،إاضس-اف-ة إا¤
تشسجيع مسسار تعديل التفاق““.
‘ نفسس السسياق ،أاضساف ذات اŸسسؤوول األ‡ي
قائ““ ،Óشساهدنا شسيئا من النسسداد ويجب تغيÒ
بعضس مواد التفاق السسياسسي الليبي““ ،داعيا إا¤
““دعم األ· اŸتحدة““.
وأابرز كوبلر أان ““هذا اŸسسار يجب أان يكون مسسار
منظمة األ· اŸتحدة .كما تلقينا مبادرات كثÒة
من قبل ا÷ميع ،غ Òأا Êأاعتقد أان سسياسسة ا÷زائر
والوزير مسساهل لدعم مسسار األ· اŸتحدة جد

من جهته ،حّيا وزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد
اإلف -ري -ق -ي وج -ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسس -اه -ل ،إارادة الشس -عب ال -ل -ي -ب -ي ‘ إاع -ادة األم -ن
والسسلم ‘ بÓده بعيدا عن كل تدخل أاجنبي.
صسرح مسساهل عقب ﬁادثاته مع اŸمثل اÿاصس
Óم Úالعام Ÿنظمة األ· اŸتحدة ورئيسس بعثة
ل أ
الدعم األ‡ية إا ¤ليبيا مارتن كوبلر ،أان ““هناك
إارادة لدى الليبي ‘ Úالتوجه نحو السسلمŸ .سسنا
ذلك لدى اŸواطن Úالعادي Úو‘ نفسس الوقت لدى
اŸسس -ؤوول Úالسس -ي -اسس -ي .Úواع -ت-ق-د ال-ي-وم أان ع-م-ل
ا÷ميع ل يتمثل ‘ تدخلنا ‘ شسؤوونهم الداخلية““.
وأاكد مسساهل ‘ هذا الصسدد ،أان ““ا◊ل يجب أان
ي -ك -ون ل -ي -ب -ي -ا ،ي -وم -ه -ا سس -ي-ت-م-ث-ل دورن-ا ‘ دع-م-ه
ومرافقته““.
وبعد أان حيا أايضسا قرار عودة بعثة الدعم األ‡ية
إا ¤طرابلسس ،أاضساف مسساهل أانه لحظ خÓل
ا÷ولة التي قام بها مؤوخرا ‘ بعضس اŸدن الليبية،
أان ““ا◊ياة فيما ب Úالليبي Úطبيعية ‘ كل اŸدن
ال -ت -ي زاره -ا ،ح -يث يسس-ع-ى ال-ن-اسس إا ¤أاشس-غ-ال-ه-م.
ليسست هذه الصسورة التي غالبا ما تتناقلها وسسائل
اإلعÓم““.

لم- -ة ع- -ب -د
اسش- -ت- -ع- -رضس رئ- -يسس ›لسس ا أ
ال -ق -ادر ب -ن صش-ال-ح ،أامسس ،م-ع سش-ف Òإاسش-ب-ان-ي-ا
ب -ا÷زائ -ر أال -ي -خ -ان-درو ب-ولن-ك-و ،ال-عÓ-ق-ات
لم-ك-ان-ي-ات والفرصس
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ““اŸت-م-ي-زة وا إ
اŸتاحة لÎقيتها““ ب Úالبلدين.
أاوضسح بيان للمجلسس ،أان بن صسالح وخÓل اسستقباله
السسف Òاإلسسبا ،Êاسستعرضس معه ““العÓقات الثنائية

اŸتميزة واإلمكانيات والفرصس اŸتاحة لÎقيتها،
خاصسة ‘ اÛال القتصسادي وكذا أاهمية التعاون
الŸÈا ،““Êح- -يث أاك- -د ا÷ان- -ب- -ان ع- -ل- -ى ““ضس -رورة
مواصسلة اŸسساعي التي من شسأانها اŸسساهمة ‘
تعزيز الشسراكة ب Úالبلدين““.
كما كان اللقاء  -يضسيف نفسس اŸصسدر ““ -فرصسة أايضسا
لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضسايا الراهنة““.

اسش-ت-ق-ب-ل وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دين ميهوبي،
أامسسÃ ،قر الوزارة ،سشعادة السشيد إابراهيم
بن عبد العزيز السشهÓوي ،سشف Òدولة قطر
لدى ا÷زائر.
قدم سسعادة سسف Òدولة قطر ،بهذه اŸناسسبة،
رسسالة لوزير الثقافة من طرف سسمو الشسيخة
اŸياسسة بنت ﬁمد بن خليفة اآل ثا ،Êرئيسسة
›لسس اأم -ن -اء م -ت -اح-ف ق-ط-ر ،ت-ع-رب ف-ي-ه-ا ع-ن

اأه-م-ي-ة ت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن
خاصسة ‘ اÛال الثقا‘ ،وعن زيارتها للجزائر
‘ الأشسهر القادمة.
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه ر ح ب ا ل - -و ز ي - -ر ب - -ه - -ذ ه ا ل -ز ي -ا ر ة
ا  Ÿر ت ق ب ة  ،م ش س  Òا اأ ن ه ا س س ت ع ط ي د ف ع ا ج د ي د ا
للعÓقات الثنائية ‘ اÛال الثقا‘ ،خاصسة
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ا ل  Îا ث و ت -ب -ا د ل ا  È ÿا ت ‘
تسسي ÒاŸتاحف.

هامة““.
وب- -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة ،أاع- -رب ك- -وب- -ل- -ر ع -ن رفضس -ه
““ال-ت-دخÓ-ت اÿارج-ي-ة ‘ األزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة““ ،مثمنا
ي دع -م ÷ه -ود ال -تسس -وي-ة وال-عÓ-ق-ات الصس-دي-ق-ة
““أا ّ
واÙادثات ،إاضسافة إا ¤ا◊وار مع اŸفاوضس‘ Ú
ليبيا““.
وشس- -دد ك- -وب- -ل- -ر ع- -ل -ى ““التصس -الت م -ع األط -راف
والشس -عب والسس -اسس -ة ول -ك-ن بشس-ك-ل ل ي-ع-تÃ Èث-اب-ة
تدخل ‘ الشسؤوون الليبية““› ،ددا أان ““الليبي Úهم
ال -وح -ي -دون ،دون سس -واه -م ،ال -ك -ف -ي -ل -ون ب -ت -ق -ري -ر
مسستقبلهم““.
وختم كوبلر بالقول ،إان ““مهمتنا تتمثل ‘ العمل من
أاجل أان يجتمع جميع األطراف حول طاولة حوار
واح- -دة وأان ي- -ق- -رروا مصسÒه -م ،ك -م -ا ي -جب دع -م
اŸسسار ومسساعدة الليبي.““Ú

اإرادة الليبي ‘ Úالسسلم بعيدا
عن اأي تدخل اأجنبي

بـ ـ ـ ـن صسالـ ـ ـح يسستقب ـ ـ ـل سسفـ ـ ـ Òإاسسباني ـ ـ ـا

...وميهوبي يسستقبل سسف Òدولة قطر

ششجار ‘ جامعة باتنة1-

›لسس ا÷امعة يدعو إا ¤إاجراءات حمايًة للطالب واŸؤوسسسسة
دع-ا ›لسس ج-ام-ع-ة ب-ات-ن-ة ،1-أام- - -سس ،إادارة
لج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
ا÷ام -ع -ة إا ¤ات-خ-اذ ا إ
حماية للطالب واŸؤوسشسشة إاثر وقوع ششجار،
ال -ث Ó-ث -اء ،ب Úط -ل -ب -ة ك-ل-ي-ت-ي ال-ب-ي-ول-وج-ي-ا
لعÓ- -م والتصش- -ال ،سش- -ب- -ب -ه سش -وء
وع- -ل- -وم ا إ
““تفاهم ب Úزميل ““Úداخل ا◊رم ا÷امعي،
خلف  9جرحى.
عقد اÛلسس مسساء الثÓثاء ،بحسسب ما جاء ‘
ب -ي -ان ل-ه““ ،ج-لسس-ة ط-ارئ-ة ل-ت-دارسس الأوضس-اع اإث-ر
الشسجار الذي وقع داخل ا◊رم ا÷امعي بÚ
طلبة منضسوين –ت لواء التنظيم ÚالطÓبيÚ
الإ–اد الوطني للطلبة ا÷زائري Úوالتحالف من
اأج-ل ال-ت-ج-دي-د ال-طÓ-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ك-ان ام-تدادا
Ÿن-اوشس-ات ب Úط-ال-ب Úت-اب-ع Úل-ل-ت-ن-ظ-يم ،Úليلة

الأثن Úاإ ¤الثÓثاء ،بالإقامة ا÷امعية حملة،2-
خ- -ل- -ف ح- -ال- -ة م- -ن ال- -ذع- -ر ‘ اأوسس- -اط الأسس -رة
ا÷امعية ﬁليا““.
وف -ن -د ال -ب -ي -ان اإلشس -اع-ات اŸضس-خ-م-ة ل-ل-حصس-ي-ل-ة،
مسستنكرا مثل هذه ““التصسرفات الÓمسسؤوولة التي
تسسيء لسسمعة الطالب وا÷امعة على حد السسواء““.
كما حمل ““األطراف اŸتسسببة ‘ هذه األحداث كل
اŸسسؤوولية““.
ودعا اÛلسس الطلبة إا ¤التحلي با◊كمة وروح
اŸسس -ؤوول -ي -ة ل -ت -ف -ويت ال -ف -رصس -ة ع -ل-ى اÎŸبصسÚ
باسستقرار اŸؤوسسسسة ا÷امعية.
Óشس-ارة ،ف-ق-د اسس-ت-ؤون-فت ال-دراسس-ة بشس-ك-ل عادي،
ل -إ
أامسس األربعاء ،بجامعة باتنة ،بعد أان عاد الهدوء
لها بحسسب ما لوحظ.

الخميسس  27أافريل  2017م
الموافق لـ  01شسعبان 1438هـ
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لفريقي ،سسÓل:
خÓل الجتماع الوزاري للجنة اŸتخصسصسة ل–Óاد ا إ
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ألعقـ ـد ألوطن ـ ـي ألقتصص ـ ـادي وألجتماعـ ـي للجزأئ ـ ـر مرجعيـ ـ ـة
^ حوار دائم ب Úا◊كومات والشسركاء الجتماعي Úأاولوية قارية
لقل ما كان
لفريقية و‘ مسستوى “ويل يسساوي على ا أ
لول عبد مالك سسÓل ،أامسض ،ضسرورة إاعداد وتنفيذ برامج مسساعدة مسستعجلة ‘ التنمية لصسالح الدول ا إ
أاكد الوزير ا أ
لزمة القتصسادية لسسنة  ،2018لتمسض قضسايا تتعلق بالتعميم ،التغطية الجتماعية و‚اعة اŸنظومة الطبية والسستثمار ‘ التعليم والنقل والتصسال.
عليه قبل ا أ

قصصر األ· :سصعاد بوعبوشش
تصصوير :عباسش تيليوة
‘ هذا اإلطار ،أاشسار الوزير األول خÓل الجتماع
الوزاري لÓجتماع الثا Êللجنة الفنية اŸتخصسصسة
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة الج -ت -م -اع -ي -ة وال-ع-م-ل وال-ع-دال-ة ح-ول
““السس -ت -ث -م -ار ‘ ال -ع -م -ال -ة والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي
لتسسخ Òالعائد الدÁغرا‘““ ،أانه يتع Úإارسساء حوار
دائم ب Úا◊كومات والشسركاء الجتماعي Úوأارباب
العمل ،ما يسسمح بتقريب وجهات النظر و–ديد
األول -وي -ات وال -ع-م-ل ا÷م-اع-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق األه-داف
اŸسسطرة.
وذكر سسÓل ،أان ا÷زائر تفتخر باإلطار الثÓثي
الذي يجمع ا◊كومة ،النقابات وأارباب العمل منذ
سسنة  ،1991الذي سسمح ‘  2013بصسياغة عقد
وطني اقتصسادي واجتماعي من أاجلب النمو” ،
إايداعه لدى اŸكتب الدو‹ للعمل ،يهدف للحفاظ
ع-ل-ى اŸك-اسسب الج-ت-م-اع-ي-ة وب-ن-اء اق-تصساد وطني
ن -اشس -ئ ،م -ت -ن -وع وخ Óّ-ق ل -لÌوة وم -ن -اصسب ال -ع-م-ل
اŸسستدÁة.
وأاشسار سسÓل ،إا ¤أان الدورة الثانية للجنة ال–اد
اإلف -ري-ق-ي ال-ت-ق-ن-ي-ة ح-ول السس-ت-ث-م-ار ‘ ال-تشس-غ-ي-ل
والضسمان الجتماعي لÓسستفادة اŸثلى من العائد
الدÁغرا‘ بالغ األهمية ،كونه يوافق اŸسسعى العام
◊ك- -وم- -ات ال- -ق- -ارة السس- -م -راء ال -رام -ي ا ¤ج -ع -ل
خصسائصس إافريقيا مصسادر قوة وليسس عوائق للتنمية
Ãا ف- - -ي- - -ه- - -ا السس- - -ك - -ان واألوضس - -اع ا÷غ - -راف - -ي - -ة
وا÷ي-وسس-ي-اسس-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ،م-ا يسستدعي الثقة ‘
ال -ن -فسس واŸراه-ن-ة ع-ل-ى ال-ق-درات ال-ذات-ي-ة وع-ل-ى
رأاسسها العنصسر البشسري.
وأاوضسح الوزير األول ،أان التطور ا◊اصسل ‘ هياكل
ال–اد اإلفريقي وآاليات عمله ،جعل من اللجنة
اıتصس -ة فضس -اء ح -وار وت -ع -اون ف -ع -ال ونشس-ط ‘
ع-دي-د ال-قضس-اي-ا ،ال-ت-ي تشس-غ-ل الشس-ع-وب اإلف-ريقية،
كالبطالة وسسوق العمل وا◊وار الجتماعي والعمل
الكر Ëوإادماج اŸرأاة واسستغÓل األطفال والضسمان
الجتماعي وأامراضس العمل.
وأاك-د سسÓ-ل أان ال-ف-وائ-د اŸت-وق-ع-ة م-ن دي-ن-ام-ي-ك-ية
إاف -ري -ق -ي -ة ‘ صس -ال -ح ال -تشس -غ -ي-ل وت-ع-م-ي-م الضس-م-ان
الجتماعي كثÒة ومتنوعةŸ ،ا له من انعكاسس على

أأصصدأء

رصصدتها :سصعاد.ب

لول عبد اŸالك سسÓل
^ زيارة الوزير ا أ
لف-ريقي
رف-ق-ة ال-وف-د ال-وزاري ال-وط-ن-ي وا إ
اŸراف -ق ل -ه ،ل-ل-م-ع-رضض اŸن-ظ-م ل-ل-م-ؤوسسسس-ات
الصس- -غÒة ال -ن -اشس -ئ -ة ع -ن ط -ري -ق ال -وك -ال -ة
الوطنية لدعم تشسغيل الشسباب ““أاونسساج““.
لول ع- -ل -ى دع -م
^ ت- -أاك- -ي- -د ال- -وزي- -ر ا أ
الشس -ب -اب اŸسس -ت -ث -م -ر واŸب -ت -ك -ر ل -ل -ح -ل -ول
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة وم-ناصسب الشسغل ،لسسيما
بجناج شسباب مسستثمر ‘ الطاقة اŸتجددة
عن طريق الطاقة الكهروضسوئية.
^ إاصس - - -دار ط - - -اب - - -ع ب- - -ري- - -دي خ- - -اصض
باŸناسسبة ،حمل تسسمية الجتماع الثاÊ
ل -ل -ج -ن -ة ال -ف -ن -ي -ة اŸت -خصسصس -ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة
لفريقي.
الجتماعية والعمل ل–Óاد ا إ
^ أاخ - -ذ صس - -ورة ج- -م- -اع- -ي- -ة ب- -حضس- -ور
ال - -ط - -اق - -م ال - -وزاري ا÷زائ- -ري وال- -وف- -د
لفريقي اŸشسارك.
الوزاري ا إ

توف Òدخل مسستقر وتثبيت السسكان والتقليل من
ال- -ه- -ج- -رة واألنشس- -ط- -ة اإلج -رام -ي -ة وي -خ -ف -ف م -ن
الصس- -راع- -ات وي- -زي -د ‘ ح -ي -وي -ة السس -وق اÙل -ي -ة
والق -تصس -اد ،إا ¤ج -انب السس -ت -ث -م -ار ‘ ق-ط-اع-ات
الصسحة والتعليم والبنية األسساسسية كالنقل والتصسال
الذي له أاثر ‘ تطوير أاداء العامل اإلفريقي من
خ Ó-ل ال -ت -أاق -ل -م السس -ري -ع م -ع م -ت-غÒات الق-تصس-اد
العاŸي وإادماج التطور التكنولوجي اŸسستمر.
‘ اŸقابل ،أاشسار سسÓل إا ¤أان التنمية البشسرية ‘
السسنوات اŸاضسية كانت حسسنة ،على الرغم من
األزمة القتصسادية والضسطرابات األمنية ،إال أان
الطموح يجب أان يكون أاك ‘ Èحال ما أاريد رفع
ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ف-رضس-ه-ا ال-ع-وŸة ،ل-لحفاظ على
اŸنظومات الجتماعية وترقيتها ،وهي مسسؤوولية
تقع علينا كأافارقة ،لكن على الدول اŸتقدمة أان

تدرك أان اسستقرار القارة السسمراء وتقدمها يخدم
السسÓم ويزيد ‘ الÌوة العاŸية.

ألوفد أإلفريقي :ألتحديات تفرضض
موأجهتها بقرأر سصيادي
م -ن ا÷انب اإلف -ري -ق -ي ،أاشس-ادت م-ف-وضس-ة الشس-ؤوون
الج -ت -م -اع -ي-ة Ÿف-وضس-ي-ة ال–اد اإلف-ري-ق-ي أامÒة
ف -اضس -ل ،ب -ال -ن -ت-ائ-ج اإلي-ج-اب-ي-ة اÙق-ق-ة ‘ ›ال
ال -ت -ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ،لسس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-إاع-داد
ب- -روت -وك -ول اŸي -ث -اق اإلف -ري -ق -ي ◊ق -وق اإلنسس -ان
والشسعوب اŸتعلق بحقوق اŸعوق Úوالذي سسيقدم
لح -ق -ا إا ¤ال -ل -ج -ن -ة ال -ف -ن -ي-ة اŸت-خصسصس-ة ل-ل-ع-دل
والشس -ؤوون ال -ق -ان -ون -ي -ة ،إا ¤ج -انب ب -روت-وك-ول آاخ-ر
ب -خصس -وصس ح -ق-وق اŸسس-ن Úح-ي-ز ال-ت-ن-ف-ي-ذ وال-ذي

سسيعرضس على  15دولة إافريقية للمصسادقة عليه
بحيث ينتظر مواقف موحدة بخصسوصسهما.
وأاشس- - -ارت ف- - -اضس - -ل ،إا ¤أان - -ه ‘ إاط - -ار ا◊م - -اي - -ة
الجتماعية ” ،اتخاذ قرار بإاعداد بروتوكول حول
حماية حقوق اŸواطن Úوالذي سسيتم عرضسه على
الدورة الثالثة التي سستنعقد ‘ سسنة  ،2019مشسÒة
إا ¤ضس -رورة ع -دم إاغ -ف -ال م-وضس-وع ال-ط-ف-ول-ة ال-ت-ي
تسستغل بأابشسع الصسور ،سسواء بالعمالة أاو الغتصساب
أاو الزواج القسسري...إالخ.
من جهته أاكد ‡ثل العمال بإافريقيا يوسسف علي
ع- -ب- -د ال- -ك- -ر ،Ëأان اŸوضس- -وع- -ات اŸط -روح -ة ‘
›الت ال -ع-م-ال-ة وال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ف-ق-ر وال-ت-ن-م-ي-ة
الشساملة وحقوق اŸعوق Úواألشسخاصس اŸسسن،Ú
ت -ك -تسس -ي أاه -م-ي-ة ك-بÒة تسس-ت-دع-ي ت-ك-ث-ي-ف ا÷ه-ود
والسس -ت -ث -م -ار ‘ ال -ع -م -ال -ة ،م -ا م -ن شس -أان -ه ت-ع-زي-ز

السستقرار الجتماعي والتنمية البشسرية.
بدوره أاشسار ‡ثل أارباب العمل سسيد أانال ب Óراشس،
إا ¤أان الدول اإلفريقية تواجه قضسايا معقدة جدا
وغ Òبسس -ي-ط-ة تسس-ت-دع-ي ال-تصس-رف م-ع-ه-ا ب-ح-ن-ك-ة،
احتوائها ومعا÷تها ،ففي كل شسهر يلتحق حوا‹
مليون شساب بالبطالة والقتصساد الرسسمي اإلفريقي
ل يتيح سسوى  3مÓي Úمنصسب شسغل ،إا ¤جانب
عمالة األطفال التي “ثل نسسبة مرتفعة وصسلت ا¤
.٪80
وأاوضسح أانال ،البطالة باب كارثي لبد من ﬁاولة
التقليصس منها من خÓل العمل على ‰و البلدان،
بعيدا عن الشسمولية ،ما يفرضس تنويع القتصساد ،إا¤
جانب ضسرورة تبني إاحداث ثورة رقمية رابعة ،ألنها
السس-ب-ي-ل األ‚ح ألي ت-ن-م-ي-ة بشس-ري-ة تضس-م-ن ت-ف-اعل
الشسباب معها.

متابعة وتنفيذا لÈنامج الرئيسض بوتفليقة
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لول ع -ب -د اŸالك سس Ó-ل،
ي -ق -وم ال -وزي -ر ا أ
ال- -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل ل- -ولي -ة “Ôاسست،
يتفقد خÓلها مدى تنفيذ برنامج التنمية
ب- -ه- -ذه ال- -ولي -ة ال -واق -ع -ة ب -أاقصس -ى ا÷ن -وب
الكب.Ò
سسÓل خÓل هذه الزيارة ،التي تندرج ‘ إاطار
ت -ن-ف-ي-ذ وم-ت-اب-ع-ة ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ي-ع-اي-ن ،ي-دشس-ن وي-ت-ف-ق-د عديد
اŸشس -اري -ع وال -ه -ي -اك-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ات اŸوارد
اŸائ -ي-ة وال-ط-اق-ة وال-فÓ-ح-ة والصس-ن-اع-ة وال-ت-ع-مÒ
والÎبية الوطنية والصسحة واإلتصسالت.
يسس -ت -ه -ل ال -وزي -ر األول زي -ارت-ه اŸي-دان-ي-ة ،ب-حسسب
الÈنامج ،من الولية اŸنتدبة ع Úصسالح ( 750كلم

م -ن “Ôاسست) ،ال -ت -ي سس -ي -دشس-ن ب-ه-ا ﬁط-ة إازال-ة
اŸعادن بطاقة  50.000م Îمكعب /يوميا ،قابلة
للزيادة إا 100.000 ¤م Îمكعب/يوميا التي سستوفر
م- -اء شس- -رب خ- -ال- -ي- -ا م- -ن اŸع- -ادن (أاق- -ل م -ن 0,6
غ -رام/ال -ل Îال -واح -د) ل -ف -ائ -دة سس-ك-ان ع Úصس-ال-ح
و“Ôاسست والقرى اÛاورة لهما.
وب-ذات ا÷م-اع-ة اÙل-ي-ة دائ-م-ا ،سس-ي-دشس-ن سسÓ-ل
مصس -ن -ع م -ع-ا÷ة ال-غ-از ب-ح-اسس-ي م-وم-ن ب-ط-اق-ة 14
م -ل -ي -ون م Îم -ك -عب ،مسس -ت -غ -ل ضس -م -ن شس-راك-ة بÚ
سسوناطراك وبÎوفاك .كما يعاين مشسروع قناة نقل
الغاز حاسسي مومن  -ع Úصسالح ،على مسسافة 49
كلم.
ويضس -ع ح -ي -ز اÿدم -ة مشس -روع ال -ك-ه-رب-اء ال-ري-ف-ي-ة

Ãن-ط-ق-ة السس-اه-ل-ة ال-غ-رب-ي-ة (ع Úصس-الح) ومشسروع
ال-ت-وزي-ع ال-ع-م-وم-ي ل-ل-غ-از ال-ط-ب-ي-عي ،قبل أان يتفقد
ﬁيط فÓحي ( 1.600هكتار) بإاقليم بلدية فقارة
الزوي ( 35كلم من ع Úصسالح).
وبعاصسمة الولية “Ôاسست ،سسيضسع عبد اŸالك
سسÓل ا◊جر األسساسس Ÿشسروع مركب إانتاج مواد
البناء (رخام وغرانيت) Ûمع حسسناوي ،بتيت،
بطاقة  16.000م Îمربع/يوميا الذي من اŸنتظر
أان يدخل حيز النشساط خÓل السسداسسي األول من
 ،2018ق- -ب- -ل أان ي- -زور ال -ق -طب ا◊ضس -ري ا÷دي -د
أانكوف ،الذي سسيتلقى به عرضسا حول أاشسغال الربط
Ãخ -ت -ل-ف الشس-ب-ك-ات وح-ول ال-ت-ج-ه-ي-زات اŸد›ة
بهذا القطب ا◊ضسري.

حلـــــــــول لتعقيـــــــــدات متعـــــــــددة يطرحهـــــــــا طلبـــــــــة ببـــــــــاب الـــــــــزوار

كما يضسع ا◊جر األسساسس Ÿشسروع إا‚از مسستشسفى
( 240سسرير) بتمÔاسست بتكلفة  5,7مÓي Òدج
والذي ينتظر اسستÓمه قبل نهاية  ،2019قبل أان
ي -دشس -ن ﬁط -ة غ -از الÈوب -ان Ãن -ط-ق-ة سس-رسس-وف
ومتوسسطة (قاعدة  )6بحي تافسسيت.
ودائ -م -ا ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ،سس-ي-ت-ف-ق-د ال-وزي-ر الأول
Óتصسالت ويتلقى بها عرضسا حول
ﬁطة أارضسية ل إ
ب -رن -ام -ج ت -ط -وي -ر الشس -ب -ك-ات السس-ل-ك-ي-ة وب-األق-م-ار
Óتصسالت بجنوب البÓد.
الصسناعية ل إ
ويعقد عبد اŸالك سسÓل ‘ ختام زيارته لولية
“Ôاسست ،التي سسيكون مرفوقا فيها بوفد وزاري،
جلسسة عمل مع ‡ثلي اÛتمع اŸد.Ê
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^ الكفـــــــــاءات ا÷زائريـــــــــة ‘ ‚ـــــــــدة اŸؤوسسسســـــــــات الوطنيـــــــــة
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لنها “تلك حلول لتعقيدات
لقليم بجامعة باب الزوار ،كفاءات معرفية جديرة باŸرافقة والتحفيز ،أ
لرضض ا÷غرافيا وتهيئة ا إ
أاظهر طلبة الدكتوراه ‘ اŸؤو“ر الرابع اıتتم بكلية علوم ا أ
لخر ،مثلما جرى سسابقا.
ل ،Êاعتمادا على الذات دون اتكال على ا آ
عدة تعيشسها ا÷زائر وتسستدعي العÓج ا آ

فنيدسش بن بلة

اتضسح هذا من خÓل العروضس العلمية التي قدمها
ال -ط-ل-ب-ة وال-ط-ال-ب-ات  100م -ن ج -ام -ع-ات ال-وط-ن،
رصسدتها ““الشسعب““ بع ÚاŸكان.
أاك- -د ه -ذا األسس -ت -اذ ب -وراوي سس -ي -ف ال -ل -ه ،مسس -ؤوول
التنظيم ‘ ،اختتام التظاهرة العلمية ،التي جرت
ع -ل-ى م-دار  3أاي -ام ،وط Ó-ب ‚ب-اء ت-واف-دوا ع-ل-ى
جامعة هواري بومدين.
ودع -م ط -رح-ه ب-وم-ل-ي-ط زي-ن ال-ع-اب-دي-ن ،ب-ال-ت-أاك-ي-د
الصسريح على عÓقة البحث العلمي باŸؤوسسسسات
القتصسادية وغ Òالقتصسادية.
‘ هذا اإلطار تدرج ورقة شسÓبي عبد السسÓم،

مهندسس دولة متخصسصس ‘ هندسسة مكمنة البÎول،
مرافعا لسستغÓل الÌوات الباطنية بروح معرفية
تعالج التأاثÒات الكامنة على اÙيط والصسحة.
وقال شسÓبي لـ ““الشسعب““ ،إان الختÓلت اŸنجّرة
على اسستغÓل الÌوات الباطنية وبروز نفايات صسلبة
وسس-ائ-ل-ة ،ت-ف-رضس ال-ت-خ-لصس م-ن-ه-ا ب-ت-ط-بيق القانون
وم -راع -اة اŸواصس -ف -ات دون ت -رك -ه -ا ت -ل -ح-ق األذى
واإلضس -رار ب -ال -ط -ب -ي-ع-ة واإلنسس-ان ،م-راف-ع-ا ل-ف-رضس
ضس -ري -ب -ة أاك Èع -ل-ى م-ل-وث اÙي-ط واŸت-ه-اون ‘
احÎام دف Îشسروط اŸناجم واÙروقات.
وهناك ورقة أاخرى ل تقل أاهمية تقدم بها الدكتور
رزاز ﬁمد عبد الصسمد رئيسس الكلية قائ Óلنا““ :إان
اŸداخلة حول التهيئة العمرانية تندرج ‘ إاطار
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة الق-ل-ي-م-ي-ة““ ،ضس-ارب-ا اŸث-ل ع-ل-ى

بدائل اÙروقات وتعزيز اإلرادات التي تؤوديها
السسياحة.
وي -رى ال -دك -ت -ور ،أان اه -ت -م -ام -ه ك -ان م-نصس-ب-ا ع-ل-ى
السسياحات ا◊موية ،الثقافية والبيئية والصسحراوية،
م - -ت - -خ - -ذا م- -ن إال- -ي- -زي ،ج- -انتÔ“ ،اسست وأادرار
ﬁطات مرجعية ‘ الÎويج للمقصسد ا÷زائري
الذي  ⁄يعرف النطÓقة اŸسستحقة وبقي أاسسÒ
األمنيات والÈامج.
قدم الدكتور أاجوبة عن العمران اŸتوازن األنسسب
◊ياة اŸدن والتجمعات السسكانية وا◊ضسرية ،التي
دعا إاليها رئيسس ا÷مهورية وحث ا◊كومة على
Œسسيدها للقضساء على فوضسى البناءات اŸتÓصسقة
التي تناسسب كل شسيء ،عدا اإلسسكان.
«لبد من –ويل السسياحة إا ¤صسناعة تدر األموال

وتعزز ميزانية ا÷ماعات اÙلية الباحثة بشسق
األنفسس عن مداخيل بديلة للمحروقات التي أاثبتت
األزمة أانها غ Òمؤومّنة ومهددة للخيارات السسياسسية
والرهانات القتصسادية““ ،هكذا ÿصس الدكتور عبد
الصسمد مداخلته.
بالنظر إا ¤ما –مله السسياحة من آامال ،فقد تقرر
ف -ت -ح ب -رن -ام-ج م-اسس Îج-دي-د ب-ك-ل-ي-ة ع-ل-وم األرضس
وا÷غ -راف -ي -ا وت -ه -ي -ئ -ة اإلق -ل -ي -م ب-ع-ن-وان ““ال-ت-ه-ي-ئ-ة
السسياحية والتنمية اŸسستدÁة““ يديره الدكتور عبد
الصسمد نفسسه .من شسأان الÈنامج أان يخّرج كفاءات
ج-زائ-ري-ة شس-اب-ة ت-ع-ط-ي دف-ع-ا ل-ل-ح-رك-ي-ة السس-ياحية
وإاخراجها من النظرة التقليدية ا ¤ا◊ديثة وما
تعنيه من صسناعة منتجة مدرة للمال.
و ⁄ي -ب-ت-ع-د ي-وسس-ف ل-ع-ج-اج رئ-يسس دائ-رة اŸع-ا÷ة

ال -زل -زال -ي -ة ب -اŸؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ج -ي-وف-ي-زي-اء
ببومرداسس ،ح Úقائل لـ ““الشسعب““““ :إان اتفاقية -
اطار وقعت مع جامعة ﬁمد بوقرة للتعاون بÚ
ا÷انب› ‘ Úال السستفادة من البحوث العلمية
واسستخدامها ‘ ›الت ﬁل الطلب““.
تكمن أاهمية التفاقية ‘ فتح ›الت الÎبصس
لطلبة اŸؤوسسسسة بجامعة بومرداسس و َ⁄ل توظيف
من تتوفر فيهم الكفاءات والشسروط التي تطالب بها
اŸؤوسسسسة لتوسسيع دائرة السستغÓل واŸنافسسة ‘
ﬁيط توجهه اŸعارف العلمية وتفرضس إامÓءاتها.
Óطارات
بهذه الطريقة تعطى األهمية القصسوى ل إ
ا÷زائ -ري -ة ويسس-ت-ف-اد م-ن خÈت-ه-ا وم-ع-رف-ت-ه-ا دون
ات-ك-ال-ي-ة ع-ل-ى األج-ن-ب-ي وم-ا Áث-ل-ه م-ن أاع-ب-اء قلما
تتحملها اŸؤوسسسسة الوطنية.
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قيطــــــــــو Êمـــــــــن وهـــــــــرإن:

ا÷زائر تسضجل فائضضا ‘ إانتاج الكهرباء آافاق 2020
^ زيـــــــــادة  ‘ ٪13نسسبـــــــــة إسستهـــــــــÓك إلطاقـــــــــة

ن إŸشساريع إ’إسستثمارية للمجمع
إأّكد قيطو Êمصسطفى إلرئيسس إŸدير إلعام لسسونلغاز ،إأمسس ،من وهرإن ،إأ ّ
سستبقى ‘ مناأى عن إ’أزمة إ’قتصسادية ،باعتبار إأن إلتخطيط لها كان قبل سسنوإت خلت ،فيما إأّكد إأنهم
بصسدد إلتفك ‘ Òإلتعاقد مع إلبنوك إلوطنية لتمويل برنامج تطوير إلشسبكة.

وهران :براهمية مسسعودة

ق -ال ق -ي -ط -و ÊخÓ-ل وق-وف-ه ،أمسس،
ع- - -ل - -ى سش Òأشش - -غ - -ال إأ‚از أÙول
أل -ك -ه -رب -ائ -ي بسش -ي -دي ألشش -ح-م-ي ‘
وهرأن ‘ ،إأطار زيارة عمل وتفقد،
““إأنّ مششاريع ألربط بالغاز ألطبيعي
ألتابعة لÈنامج ألدولة عالقة ،بسشبب
ب- -عضس أأ’ع- -ط- -اب أل- -ت- -ي سش- -ت- -ع -رف
طريقها للحل قريبا““.
م- -ع أل- -ع- -ل- -م أن نسش- -ب- -ة ت -ق ّ-دم إأ‚از
أÙول ألكهربائي بسشيدي ألششحمي،
ألذي كّلف  98مليون دج ،بلغت .٪65
وت- - -ه- - -دف ،ب- - -حسشب أŸسش - -ؤوول ،إأ¤
ت- - -زوي- - -د أŸن- - -اط- - -ق أل - -ف Ó- -ح - -ي - -ة
وأŸدن ألصشناعية بسشيدي ألششحمي
وأل -ك-رم-ة وب-ئ-ر أ÷ Òب-ح-اج-ت-ه-ا م-ن
ألطاقة ألكهربائية.
عرف أŸششروع تأاخرأ بسشنت◊ Úد
أآ’ن بسش - - -بب أأ’رضش - - -ي- - -ة ،ح- - -يث ”
تسشجيله ‘ عام  2012ومن أŸرتقب
أن يسشلم أوأخر سشنة  2017من خÓل
ألتجارب أÿاصشة بتوليد هذأ ألنوع
م -ن أل-ط-اق-ة ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ،ق-ب-ل
دخ-ول-ه-ا م-رح-ل-ة أإ’ن-ت-اج أل-ف-ع-ل-ية ‘
سشبتم.2018 È
كما وقف نفسس أŸسشؤوول ،ألذي كان
م-رف-وق-ا ب-ال-وأ‹ ع-ب-د أل-غ-ن-ي زعÓن
وألسش -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ،ع -ل -ى ت -ق -دم

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

أششغال مركز –ويل وربط ألكهرباء
ألذي يحتوي على ﬁطت Úياسشم–Ú
 1وياسشم 2–Úومن أŸزمع أن يششّكل
إأضشافة نوعية للتنمية بالو’ية بعد 10
إأ 15 ¤سشنة من أآ’ن’ ،سشيما با÷هة
ألششرقية ألتي تعرف توسشعا عمرأنيا
كبÒأ ،يضشيف نفسس أŸتحّدث ،مؤوكدأ
أن -ه -م ع -ل -ى أ” أ’سش -ت -ع-دأد ل-ت-زوي-د
أŸسشتثمرين هناك بالكهرباء وألغاز
حسشب طلباتهم.
ألرئيسس أŸدير ألعام لسشونلغاز وأثناء
زي -ارت -ه أل -وك -ال -ة أل -ت -ج-اري-ة أل-ت-اب-ع-ة
Ÿدي -ري -ة ت -وزي -ع أل -ك -ه -رب -اء وأل -غ -از
بالسشانية ،أكد أن أ÷زأئري يسشتهلك
 10أضش- -ع -اف أك Ìم -ن أŸسش -ت -ه -لك
أأ’وروبي’ ،فتا ‘ هذأ أإ’طار إأ¤
ألدور ألذي Áكن أن تلعبه مكاتب
أل - -ت - -وج- -ي- -ه وأ’سش- -تشش- -ارة أل- -ت- -ي ”
أسش -ت -ح -دأث -ه-ا م-ؤوخ-رأ ع-ل-ى مسش-ت-وى
ج -م -ي -ع أل-وك-ا’ت أل-ت-ج-اري-ة أل-ت-اب-ع-ة
لسش - -ون- -ل- -غ- -از ،ب- -ه- -دف أل- -ت- -حسش- -يسس
وألتوعية.
كما أعت Èأن مششاريع ألقضشاء على
أل-ب-ي-وت أل-قصش-دي-ري-ة وألسش-كنات غÒ
ألÓئقة ،أحد ألعوأمل أأ’سشاسشية ‘
أل -ت-ق-ل-يصس م-ن نسش-ب-ة ضش-ي-اع أل-ط-اق-ة
أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة أل-ت-ي ت-رأجعت ،بحسشبه،
من  ٪13إأ ٪8 ¤حاليا ،قائ’““ :Ó
ت- -وج -د دول -ة ‘ أل -ع -ا ⁄ح -ق -قت م -ا
ح- -ق -ق -ت -ه أ÷زأئ -ر أل -ت -ي “ك -نت ‘

ظرف وجيز من تششييد ما يقارب ()2
م -ل -ي -و Êسش -ك-ن وم-ا ت-رتب ع-ن-ه-ا م-ن
تقليصس ألربط ألعششوأئي““.
وأوضشح أّن سشونلغاز “كنت ‘ نفسس
ألوقت ،من أسشÎجاع  ٪50من ألديون
أÎŸت-ب-ة ع-ل-ى أŸؤوسشسش-ات وأل-زب-ائن
أل -ع -ادي Úوأل -ت -ي ن-اه-زت  62مليار،
متأاسشفا لعدم تسشديد زبائن ألششركة
ديون أسشتهÓك ألكهرباء وألغاز‡ ،ا
يكّبد أÛمع خسشائر معتÈة تعرقل
أسشتثمارأته .معلنا ‘ ألوقت نفسشه،
ع-ن إأصش-دأر أل-ف-وأت Òب-ال-ل-غ-ة أل-عربية
أل -ت -ي سش -ت-دخ-ل ح-ي-ز أÿدم-ة خÓ-ل
ألثÓثي ألثالث من ألسشنة أ÷ارية.
بدوره أرجع مدير وسشائل أإ’نتاج ‘

باحثون ‘ إŸلتقى إلوطني حول مؤو“ر طنجة:

شش -رك -ة ك -ه -رب -اء سش -ون -ل -غ -از ،ألسش -ي -د
ي - -ونÎأن ﬁي أل - -دي- -ن ،أ’ن- -ق- -ط- -اع
أŸت- -ك- -ررة ل- -ل- -ك -ه -رب -اء إأ ¤مشش -اك -ل
تقنية وأخرى نتيجة أعمال ألتخريب
ألتي تطال ألكابÓت ألكهربائية من
ق -ب-ل ألشش-اح-ن-ات ذأت أ◊ج-م أل-ك-بÒ
وغÒها من أأ’عطاب أÿارجة عن
نطاقهم ،بحسشب توضشيحاته.
ك- - - -م- - - -ا ت - - -وّق - - -ع ﬁي أل - - -دي - - -ن أن
–ق -ق سش -ون -ل -غ -از ف -ائضش -ا ‘ إأن -ت -اج
ألكهرباء آأفاق  ،2020من خÓل رفع
ق- -درأت- -ه- -ا أإ’ن- -ت- -اج- -ي -ة إأ30.000 ¤
ميغاوأط من ألكهرباء ألتي تششتغل
بالغاز ألطبيعي وأŸاء عﬂ Èتلف
م- -ن- -اط- -ق أل- -وط- -ن ،مششÒأ ‘ ن- -فسس
ألوقت إأ ¤أنّ أ÷زأئر تسشجل سشنويا
زي -ادة ‘ نسش -ب -ة أسش -ت -هÓ-ك أل-ط-اق-ة
أل-ك-ه-ربائية بـ 13م- -ن أŸائ- -ة .وذلك
سشيتحّقق ،يضشيف نفسس أŸصشدر‘ ،
تصشريح لـ ““ألششعب““ ،بعد إأ“ام جميع
أŸششاريع ألتي فاق عددها ﬁ 15طة
توليد ‘ طور أإ’‚از ،ومن أŸرتقب
أن ت -دّع-م أل-ط-اق-ة أإ’ن-ت-اج-ي-ة بـ1500
م- -ي- -غ- -اوأط ،ف- -ي- -م- -ا قّ- -در أل- -ط -اق -ة
أإ’جمالية أ◊الية للحظÒة ألوطنية
إ’ن-ت-اج أل-ك-ه-رب-اء بـ 13900ميغاوأط،
أسشتنادأ إأ ¤نفسس أŸصشدر ،ألذي أّكد
“ّك- -ن- -ه- -م م -ن –ق -ي -ق أل -ت -وأزن بÚ
ألعرضس وألطلب للسشنة ألثالثة على
ألتوأ‹.

مشض ـ ـ ـ ـ ـروع وح ـ ـ ـ ـدوي أاعط ـ ـ ـ ـى ق ـ ـ ـ ـوة ÷به ـ ـ ـ ـة التحري ـ ـ ـ ـر الوطن ـ ـ ـ ـي
^ إسسقاط إسسم سسعد إلله من جامعة إ÷زإئر ’ 2-أإسساسس له من إلصسحة

ألعدد
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–ضسÒإ ’متحانات نهاية إلسسنة بقسسنطينة

الوا‹ يشضدد على تضضافر ا÷هود لضضمان ‚اح الدورة

–ضسÒإ ’متحانات نهاية إلسسنة ،عقدت
إللجنة إلو’ئية للتنسسيق وإŸتابعة إجتماعا
ت -رأإسس -ه وإ‹ قسس -ن -ط -ي-ن-ة ك-م-ال ع-ب-اسس” .
خÓله عرضس ﬂطط إ’متحانات إŸدرسسية
قدمته مديرية إلÎبية.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

أك- -د ك -م -ال ع -ب -اسس ع -ل -ى ضش -رورة مسش -اه -م -ة ك -ل
ألفاعلﬂ ‘ Úتلف ألقطاعات بكل أÛهودأت
أل Ó-زم -ة ل -ل-ت-ك-ف-ل Ãخ-ت-ل-ف أ÷وأنب أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
أŸادي-ة وأل-بشش-ري-ة لضش-م-ان ألسش Òأ◊سش-ن ل-ت-ن-ظ-يم
عملية إأجرأء أ’متحانات أŸدرسشية ألرسشمية دورة
.2017
ي-ب-ل-غ ع-دد أÎŸشش-ح’ Úم-ت-ح-ان-ات شش-ه-ادة ن-ه-اي-ة
مرحلة ألتعليم أ’بتدأئي أŸقررة يوم  24ماي،
 19566مÎششح يتوزعون على  344مركز إأجرأء عÈ
بلديات ألو’ية ،بينها  05مدرأسس خاصشة.
وق -د وج -هت ت -ع -ل -ي -م -ات م -ن أج -ل وضش -ع ﬂط-ط
مناسشب من طرف مصشالح أأ’من وألدرك ألوطني
وأ◊ماية أŸدنية لتأام Úمرأكز أإ’جرأء.

ب -ال -نسش-ب-ة ’م-ت-ح-ان-ات شش-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسش-ط
أŸقرر من  04إأ 06 ¤جوأن  ،2017فقد بلغ ›موع
أÎŸشش- - - -ح ،14588 Úم- - -ن- - -ه - -م  14286مÎششح
م-ت-مدرسس و 215مÎشش - -ح ‘ أŸدأرسس أÿاصش- -ة،
يتوزعون ع 49 Èمركز أإجرأء ،منها مركز Ãؤوسشسشة
إأع -ادة أل -ت -أاه -ي -ل ب-ب-وصش-وف ،م-ع ضش-م-ان أل-ت-غ-ط-ي-ة
أأ’منية ألÓزمة Ÿرأكز أإ’جرأء وألتغطية ألصشحية
من طرف مصشالح ألصشحة (طبيب و‡رضس) طيلة
أيام أإ’جرأء من  04جوأن إأ 06 ¤جوأن .2017
فيما يخصس أمتحان ششهادة ألبكالوريا أŸقرر من
 11إأ 15 ¤جوأن  ،2017فقد بلغ عدد أÎŸششحÚ
 23503مÎششح ،منهم  13665متمدرسس ،بينهم 172
مÎشش - -ح ‘ أŸؤوسشسش- -ات أÿاصش- -ة و 9838مÎششح
حر ،بينهم  129مÎششح Ãؤوسشسشة إأعادة ألتأاهيل،
سشيوزعون على  658مركز إأجرأء ويؤوطرهم 5410
مؤوطر.
وتتكفل ألبلديات بنقل تÓميذ أŸناطق ألنائية إأ¤
مقر ألبلديات ألتي توجد بها مرأكز أإ’جرأء ‘
أ’متحانات أŸدرسشية ألرسشمية ألثÓث طيلة أيام
أإ’جرأء.

إحياء إلذكرى Ÿ 59عركة وإدي إلشسوك إلكÈى

تأاكيد عناصضر الوحدة الوطنية ‘ مواجهة اıاطر
^ قافلة –سسيسسية بأاهمية إŸشساركة ‘ إ’نتخابات

أإشس - -رف وإ‹ سس - -وق أإه - -رإسس ع - -ب- -د إل- -غ- -ن- -ي
في ،‹Óعلى إ’حتفا’ت إıلدة للملحمة
إل-وط-ن-ي-ة ب-ك-ل إŸق-اي-يسس ‘ ت-اري-خ إل-قاعدة
إلشسرقية وحرب إلتحرير إŸظفرة ووإحدة
’حدإث إ◊اسسمة ‘
من إŸعارك إلكÈى وإ أ
مسسار ثورة إلتحرير إ÷زإئرية.

رئيسس جمعية ألناج Úمن معركة سشوق أهرأسس
أل -كÈى أÛاه -د ح -م -ان -ة ب -ول -ع -رأسس أوضش-ح ب-أان
أŸوأجهة أندلعت ‘ مكان غ Òبعيد عن منطقة
ألزعرورية وبالتحديد ‘ وأدي ألششوك Ãنطقة
ج -ب -ل -ي -ة ذأت سش Ó-سش -ل ج -د ك-ث-ي-ف-ة وأودي-ة صش-ع-ب-ة
أ’جتياز وكهوف يصشعب ألتنقل فيها ألششيء ألذي
أدى بقيادة ألفيلق ألرأبع ÷يشس ألتحرير ألوطني
إأ ¤ألÎكيز على عبور أÿط ألرأبط ب““ ÚعÚ
مازر““ قرب سشاقية سشيدي يوسشف ألتونسشية نحو
قرية ““جبار عمر““ ثم وأدي ألششوك إأ ¤ع Úسشنور
فاŸششروحة بو’ية سشوق أهرأسس حاليا إأ ¤وأدي
ألششحم وحتى ألدهوأرة بو’ية قاŸة.
وأعت ÈأÛاهد بولعرأسس بأانه وبعد  55سشنة من
أسشÎج -اع ألسش -ي -ادة أل-وط-ن-ي-ة ف-إان أل-وقت ق-د ح-ان
لتثم Úجهود ألتناسشق وألتفاعل ب Úأأ’جيال حيث
أنه أصشبح لزأما على أÛاهدين وصشناع ألثورة
ﬁاربة غياهب ألنسشيان أ’نه كلما فارق أ◊ياة
ششاهد على ألثورة يحمل معه جزءأ من ألتاريخ و‘
كل ق Èيدفن معه منبع للذأكرة.
و دعا ألششباب إأ ¤ضشرورة أسشتلهام ألدروسس من
ه- -ذه أŸع- -رك- -ة وم- -ا –م -ل -ه م -ن صش -م -ود و–دي
وألتطلع إأ ¤أŸسشتقبل بعزÁة أقوى أ’ن أÙافظة
على أ’سشتقÓل أصشعب من أ◊صشول عليه.
وأغتنم عدد من أŸتدخل Úإأحياء هذه ألذكرى
ليؤوكدوأ بأان أ’نتخابات ألتششريعية ألتي  ⁄تعد
تفصشلنا عنها سشوى  8أيام سشتكون لبنة جديدة بعد
تعديل ألدسشتور ‘ بناء صشرح ألدولة أ÷زأئرية
أل -ق-وي-ة ‘ ك-ن-ف أل-ت-ح-و’ت أل-كÈى أل-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا
ألعا ⁄مذكرين باإ’‚ازأت ألكبÒة ألتي –ققت
بقيادة رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة.

أإجمع إلباحثون ،أإمسس ،على أإهمية ودور مؤو“ر طنجة إŸغاربي إŸنعقد من  28إ 30 ¤أإفريل  ‘ 1958دعم إلثورة إ÷زإئرية وإعطاء
’مÈي-ال-ي-ة
إلشس -رع -ي -ة ÷ب -ه -ة إل-ت-ح-ري-ر إل-وط-ن-ي ،ب-اع-ت-ب-اره ﬁط-ة ح-اسس-م-ة ومشس-روع-ا وح-دوي-ا لشس-ع-وب إŸن-ط-ق-ة إŸغ-ارب-ي-ة ‘ م-وإج-ه-ة إ أ
سسوق اهراسس :صسحراوي .ح
إ’سستعمارية ،مؤوكدين أإن إŸؤو“ر فجر آإمال وأإهدإف شسعوب إŸنطقة إلتي يربطها إŸصس ÒإŸشسÎك.
وأكد بوضشرسشاية ‘ هذأ ألصشدد ،أنه ‘ تلك ألفÎة أ÷زأئ -ر ،ل -ك -ن ل-ك-ل م-ن-ا خصش-وصش-ي-ات-ه ل-ل-ن-ظ-ر إأ¤
باŸناسشبة ،أعطيت إأششارة أنطÓق قافلة –سشسس
كان لزأما على أششقائنا بتونسس ومرأكشس ،ألعمل من وطنه““.
بأاهمية أŸششاركة ألقوية ‘ أ’نتخابات ألتششريعية
أب- -رز م- -دي- -ر  Èﬂأل- -وح- -دة أŸغ- -ارب- -ي- -ة ب -وع -زة أج -ل أن ت -ك -ون أ÷زأئ -ر ‡ث -ل -ة ‘ م-ؤو“ر ط-ن-ج-ة من جهته ،أوضشح حميدي خميسشي ،رئيسس جامعة
أŸق- -ب- -ل- -ة وذلك Ãب- -ادرة م- -ن م- -دي- -ري -ة ألشش -ب -اب
ب-وضش-رسش-اي-ة ،خÓ-ل أŸل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي ألذي نظمه
إ’ثبات وجودنا كأامة لها تاريخها ألعميق منذ أأ’زل ،أ÷زأئر– ،02أن مؤو“ر طنجة جاء حاسشما لششعوب
وألرياضشة لضشمان مششاركة وأسشعة وإأعطاء صشفعة
للمÎبصش Úبزعزعة أسشتقرأر أ÷زأئر وأمنها.
أ ،Èıبالتنسشيق مع كلية ألعلوم أإ’نسشانية – قسشم و’ أح - -د Áك- -ن إأن- -ك- -اره .مششÒأ إأ ¤أن ج- -ام- -ع- -ة أŸن -ط -ق -ة أل -ت -ي “لك ن -فسس أ÷غ -رأف -ي -ا وأل -ل -غ -ة
” ب -اŸن-اسش-ب-ة أيضش-ا ت-وزي-ع أع-ت-م-ادأت م-ال-ي-ة م-ن
أل-ت-اري-خ– ب-جامعة أ÷زأئر– 02أب-و أل-ق-اسش-م سشعد أ÷زأئر– ،02دأبت ع - -ل - -ى ت - -ن - -ظ- -ي- -م م- -ث- -ل ه- -ذه وأŸصش ÒأŸششÎك ،مششÒأ إأ ¤أن أل- - - - - - -وح- - - - - - -دة
طرف ألصشندوق ألوطني لÎقية مبادرأت ألششباب
ألله ،بعنوأن““ :مؤو“ر طنجة ...ألذكرى وألعÈة““ ،أŸلتقيات ،بعيدأ عن ألهرج ،بحكم أن هذه أ÷امعة أŸغاربية مغيبة بسشبب ألتجاذبات ألسشياسشية ،آأمÓ
وأŸم-ارسش-ة أل-ري-اضش-ي-ة ل-ف-ائ-دة أل-ن-وأدي أل-رياضشية
دور ه - -ذأ أŸؤو“ر أل - -ت- -اري- -خ- -ي ‘ ف- -رضس وج- -ود ل- -ه- -ا شش- -أان ك- -ب ‘ Òدع- -م أŸع- -رف- -ة أل -ت -اري -خ -ي -ة ‘ زوأل -ه -ا ك-ي ’ ن-ك-ون ضش-ح-ي-ة ل-ل-م-ب-ت-دئ Úأل-ذي-ن
ألهوأة لكرة ألقدم بغÓف ما‹ إأجما‹ بـ 22مليون
أ÷زأئ -ر وكسشب أل -ت -أاي -ي-د وك-ذأ إأيصش-ال صش-وت-ه-ا ‘ وألفلسشفية ،علم ألنفسس وأآ’ثار ÷علها ‘ مصشاف يحاولون تزييف ألتاريخ ،على حد تعبÒه.
دج وذلك م- - - -ن أج- - - -ل ت- - - -رق- - - -ي- - - -ة وت- - - -ط- - - -وي - - -ر
أÙافل ألدولية.
وأكد رئيسس جامعة أ÷زأئر– ،02أننا بحاجة إأ¤
أ÷امعات ألرأقية ‘ هذأ أÛال.
أل -ري -اضش -ة وأك -تشش -اف أŸوأهب ألشش -اب-ة وأل-ت-ك-وي-ن
وأششاد ‘ هذأ ألسشياق ،بجهود أعضشاء أ ‘ Èıإأع -ادة ك -ت -اب -ة أل -ت -اري -خ ع Èألشش -ه -ادأت أل -ت-ي ه-ي
وألتكفل باهتمامات وأنششغا’ت ألششباب.
تنظيم مثل هذه أŸلتقيات إ’برأز ألدور أإ’يجابي ألوسشيلة ألتي يقدمها أÛاهدون .وبحسشبه ،فإان
نسساء فاعÓت ‘ ملتقى
أŸعركة ألتي وقعت ‘  26أبريل  1958وخلفت 639
أل -ذي ل-ع-ب-ت-ه ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي خÓ-ل ت-لك هذأ أأ’مر ليسس هّينا ،كون ألذأكرة لها خفاياها
ششهيد ،تعد رمزأ للوحدة ألوطنية وملحمة وطنية
نسسوي بالبليدة
أ◊قبة ،وأسشتطاعت أن تكون قوة فاعلة ‘ منطقة وي -ن -ب -غ-ي أن ت-خضش-ع ألشش-ه-ادأت ل-درأسش-ات ع-ل-م-ي-ة
بكل أŸقاييسس.
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خÓ- -ل م -رأسش -م أ’ح -ت -ف -ال أل -ق -ى أأ’م Úأل -و’ئ -ي
ألششرسشة على أ÷زأئر ألتي كانت أمة لها وزنها ثرية بالتجارب وهي أم أ÷امعات ،أ’نها خّرجت
للمنظمة ألوطنية للمجاهدين ألعربي أوذأينية كلمة
ة
ودولة عظمى أحتاجت إأليها بريطانيا وألو’يات جحافل ألطلبة وأأ’سشاتذة وهي مدرسشة تاريخي
ÃقÈة ألششهدأء ،ذكر فيها أن أŸعركة أمتزجت
أŸتحدة أأ’مريكية ودول أخرى ،قائ““ :Óألتاريخ خطت خطوأت وأسشعة نحو ألعلم ونششر أŸعرفة،
فيها دماء وأختلطت فيها أششÓء أبناء أ÷زأئر من
سشجال وقفنا ‘ ألسشابق مع أششقائنا ،ليسس هناك نافيا حذف إأسشم أأ’سشتاذ ألكب Òألرأحل أبو ألقاسشم
كل أرجاء ألبÓد ششرقا وغربا – ششما’ وجنوبا عربا
أج- -م- -عت أŸشش- -ارك -ات ‘ م -ل -ت -ق -ى ج -م -ع -وي
ج -م -ي -ل م -ا ب Úأإ’خ -وة ،ن -ح -ن شش-عب وأح-د ن-ؤوم-ن سشعد ألله ألذي يسشتحق كل ألتقدير قائ““ :Óهذأ
وقبائل وتوأرق وششاوية وبني مزأب وهو ما يؤوهلها أ’ن
ب-ال-ب-ل-ي-دة ،أمسس ،ن-ظ-م ب-ال-ت-نسش-ي-ق مع جمعيات
بالوحدة أŸغاربية و’ يسشتطيع أحد أŸزأيدة على أفÎأء ’ أسشاسس له من ألصشحة““.
تكون رمزأ للوحدة ألوطنية وششعارأ للتÓحم ألثوري.
نسشوية ناششطة ،على أن أŸرأة أليوم مطالبة
 35عارضســــــا ‘ جمـــــــع ورسسكلـــــــــة إلنفايــــــــات
ب -اŸشش -ارك -ة ‘ ت -ن -م -ي -ة وط -ن -ه -ا ،ك -م -ا ف-ع-لت
سش -اب-ق-ات-ه-ا ح-ي-ن-م-ا ح-ط-مت ق-ي-ود أ’سش-ت-ع-م-ار
وششاركت إأ ¤جنب ششقيقها ألرجل ‘ إأ‚اح
ألثورة ألتحريرية.
أŸلتقى ألنسشوي ألذي حضشرته بقوة فعاليات
مؤوسسسسات وطنية تكسسب إلروإج ترصسد«إلشسعب» Œربتها
نسش -وي -ة م -ن ك -ل أل -ق-ط-اع-اتÃ ،ا ف-ي-ه-ا أأ’م-ن
وألÎب-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م وألصش-ح-ة وأŸال وأأ’ع-م-ال
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نحو رسضكلة زيوت عا ⁄اŸسضتقبل
وأل-ث-ق-اف-ة وأإ’عÓ-م ،وق-ط-اع-ات ح-ي-وي-ة أخرى
’ول للرسسكلة ومعا÷ة إلنفايات «روسسكلينغ إكسسبو»،
إلدو‹ إ أ
بحسشب نفسس أŸسشؤوول فإانّ كمّية ألزيوت أŸسشÎجعة توجّه إأ ¤مؤوسشسشة
فاعلة ‘ أÛتمع ،جاء ليÈز ““دور أŸرأة ‘
Ãشساركة زهاء  35عارضسا وطنيا وأإجنبيا ﬂتصسا ‘ صسناعات
زي -وت ع -ا ⁄أŸسش-ت-ق-ب-ل أل-ت-ي ت-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا م-ؤوسشسش-ة ن-ف-ط-ا‹ ‘ إأط-ار
تدعيم ألتنمية أÙلية““.
إلفرز وجمع ونقل إلنفايات ورسسكلتها .أ’تفاقية أÈŸمة ب Úألطرف ،Úيضشيف أŸسشؤوول ذأته كاششفا عن أ÷هود
‘ كلمة لوأ‹ ألبليدة عبد ألقادر بوعزقي ،ذكر
أ◊ثيثة ألتي تقوم بها مؤوسشسشة «زيوت عا ⁄أŸسشتقبل» ألكائن مقرها
بالدور وألقيمة وأأ’همية ألتي أصشبحت عليها
ببومردأسس من أجل إأنششاء وحدة Ÿعا÷ة هذه ألزيوت وإأعادة تصشنيعها
وبها أŸرأة ‘ أÛتمع ،وكيف أعاد لها رئيسس
يهدف ألصشالون أŸقام برعاية وزأرة أŸوأرد أŸائية وألبيئة وو’ية ﬁليا ،بهدف أسشتخرأج أŸوأد ذأت ألقيمة ،بدل أ’نحصشار ‘ دأئرة
أ÷مهورية كل تلك أ◊قوق ،وسشعى و’يزأل ‘
وهرأن بتنظيم من ألوكالة ألوطنية للنفايات ووكالتي «إأفانت فول» و»أسس ألتخزين وألتصشدير إأ ¤أÿارج.
ترقيتها وجعلها عنصشرأ مسشتق ‘ Óقرأرأتها
مع ألعلم أن ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية وأوروبا ششرعتا قوأنŒ Úرم للنفايات من ألورق ألذي ” وضشعه سشنة  2014على مسشتوى مقر ألو’ية
أو أسس إأفانت» أسشاسشا إأ ¤ألبحث عن إأقامة ششرأكة ‘ صشناعة رسشكلة
ومسشؤوولياتها ،خاصشة ‘ قرأر هام جاء ‘ عهد
ّ
ّ
ّ
إأتÓف ألزيوت أŸسشتهلكة وتلزم أصشحابها بإارسشالها إأÓﬁ ¤ت خاصشة وهرأن وكذأ على مسشتوى أ◊ي Úأإ’دأري Úبإايسشطو وبئر أ÷.Ò
ألنفايات و–سشيسس أŸوأطن بالبيئة وأÙافظة عليها.
أل -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أي-ن ج-ع-ل ‘ ق-رأر سش-ي-د
ّ
ك -م -ا أشش -ارت ن -فسس أŸت-حّ-دث-ة إأ ¤أ’ج-ت-م-اع أل-ذي أشش-رفت ع-ل-ي-ه ي-وم
ليتّم إأعادة تدويرها وحماية ألبيئة منها’ ،سشيما وأنّ قطرة وأحدة من
وتاريخي ،نسشبة أŸششاركة ألنسشوية وألتمثيل ‘
أÿم -يسس أل -ف -ارط ك -ل م -ن أل -وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات وأŸن-ظ-م-ة غÒ
«نفطا‹» Œمع  2000طن من الزيوت اŸسضÎجعة سضنويا
ألزيوت أŸسشتهلكة قادرة على تلويث مليون رتل ماء ،وفقما أشش Òإأليه.
أÛالسس أŸنتخبة على درجاتها ’بد أن يكون
أ◊كومية «أر  »20من أجل –ديد أأ’حياء ألتي سشتخضشع لنظام ألفرز
مسشاويا لنسشبة .٪30
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أ’نتقائي ،أŸنصشوصس عليه ‘ أ’تفاقية أÈŸمة مؤوخرأ ب Úألطرف.Ú
وخلصشت أÛتمعات إأ ¤ألتأاكيد ‘ توصشيات،
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مع ألعلم أن هذأ أŸششروع ،سشيمسس كمرحلة أو ¤أŸسشاكن ألفردية من
على ضشرورة تعزيز دور أŸرأة ‘ دعم ألتنمية
أل-ت-ل-وث أل-ن-اج-م ع-ن أŸوأد أل-بÎول-ي-ة .ت-ط-م-ح «ن-ف-ط-ا‹» أل-ك-ائن مقرها
كما أبرزت أŸكلفة باإ’عÓم وألتسشويق لدى ألوكالة ألوطنية للنفايات خÓ- - -ل ح- - -اوي- - -ت ،Úوأح- - -دة ّﬂصش- - -صش- - -ة ل- - -ل- - -ن- - -ف- - -اي- - -ات أل - -ق - -اب - -ل - -ة
وأŸششاركة بالقسشط ألذي يجعلها فع Óقوة ‘
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لوهرأن ،ألسشيدة تازروت صشارة ‘ تصشريح ل»ألششعب» ألدور أŸهم ‘ للتطوير وألثانية للنفايات أأ’خرى ،حسشب نفسس أŸتحدثة ألتي زودت
›ت- -م- -ع- -ن- -ا ‘ ك- -ل أل- -ق- -ط- -اع -ات وأأ’ح -دأث
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Œسش -ي -د أسشÎأت -ي-ج-ي-ة وزأرة أŸوأرد أŸائ-ي-ة وأل-ب-ي-ئ-ة أل-ت-ي ت-نشش-ط –ت «ألششعب» بأارقام تخصس كمية ألنفايات ألتي إأنتاجها على مسشتوى وهرأن
وأŸن-اسش-ب-اتÃ ،ا ف-ي-ه-ا أŸوأع-ي-د أ’ن-ت-خابية،
وŒم -ع ن -ف -ط -ا‹ سش -ن-وي-ا أزي-د م-ن  2000ط-ن م-ن أل-زي-وت ألصش-ن-اع-ي-ة وصشايتها ‘ ›ال تسشي Òألنفايات من خÓل إأعدأد ألدرأسشات وأŸرأفقة ‘ سشنة  2015حيث فاق وزنها  535ألف و 445طن من ألنفايات” ،
أ’ه -م -ي -ت -ه -ا م -ن ج -ه -ة و“وق -ع-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
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ألتقنية للجماعات أÙلية وﬂتلف ألفاعل› ‘ Úال تسشي Òألنفايات معا÷ة منها  376ألف و 905طن أي بنسشبة  92باŸائة ،فيما Áثل
ألقطاعات ،حتى وإأن كانت هذأ ألقوة توصشف بـ
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من موضشع إأنتاجها حتى أŸعا÷ة ألنهائية لها و‘ سشياق مّتصشل كششفت أÛتمع ألذي ” توجيه نفاياته مباششرة نحو مرأكز ألردم ألتقني ألثÓثة
““ألناعمة““.
حجم ألنسشيج ألصشناعي ومناطق ألنششاط ألتي تعرف توسشعا عﬂ Èتلف تازورت عن أسشÎجاع أزيد من  19طن من ألورق ” ،توجيهه إأ ¤مصشانع  92باŸائة ،أما ألنسشبة أŸتبقية  8باŸائة فقد ” –ويلها إأ ¤أŸفرغات
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وم -ؤوسشسش -ات ت -دوي -ر أل -ن-ف-اي-ات ،م-ن-ذ أن-طÓ-ق مشش-روع أل-ف-رز أ’ن-ت-ق-ائ-ي ألعمومية.

سسهام بوعموشسة

ضضرورة دعم مشضاركة
اŸرأاة ‘ التنمية اÙلية

توافـ ـ ـد عل ـ ـ ـى الصضال ـ ـ ـون األول «روسضكلين ـ ـ ـ ـغ إاكسضبـ ـ ـ ـ ـو» بوه ـ ـ ـ ـ ـران

براهمية مسسعودة

»æWh

الخميسس  27أافريل  2017م
الموافق لـ  01ششعبان  1438هـ

دربال من تيزي وزو:

شصفافية تشصريعيات الرابع ماي اŸقبل
يكفلها القانون

صص- -رح رئ -يسس ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
اŸسص-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات عبد
ال- -وه- -اب درب- -ال ،أامسس ،م- -ن ت- -ي -زي
وزو ،أان شص-ف-اف-ي-ة تشص-ري-ع-يات الرابع
ماي اŸقبل «يكفلها القانون».
أاك -د درب -ال ال -ذي ق -ام ب -زي -ارة ت -ف -ق -د
ب -ال -و’ي -ة ،ح -يث اط -ل -ع ع-ل-ى م-دى ت-وف-ر
الششروط التنظيمية لÓقÎاع اŸقبل «أان
الهيئة التي يرأاسشها تسشهر على التطبيق
الصشارم للقانون على اأ’حزاب اŸششاركة
‘ ا’نتخابات سشيما وأان النزاهة تث Òقلق
عدد من اأ’حزاب».
وب-ع-دم-ا أاع-رب ع-ن ارت-ي-اح-ه ل-ل-ع-م-ل-ية
التنظيمية للحملة ا’نتخابية على مسشتوى
تيزي وزو’ ،حظ أان هذه اأ’خÒة التي
تقÎب من نهايتها «جرت إا ¤غاية اليوم
‘ هدوء واحÎام للقانون ب ÚاŸرششح.Ú
إان ما Áيز ا◊ملة ا’نتخابية للرابع مايو
القادم هو الهدوء واحÎام القانون».
وخÓل زيارته التفقدية لبعضس مواقع
اإ’ششهار وقاعات ا’جتماعات اıصشصشة
للمرششحÃ Úقر الو’ية أاعرب دربال عن
أاسش -ف -ه لÓ-سش-ت-غÓ-ل «الضش-ع-ي-ف» ل-ه-ا رغ-م

حجزها Ÿدة ثÓثة أاسشابيع.
و‘ ه - -ذا السش - -ي- -اق ذك- -رت اŸنسش- -ق- -ة
اÙل -ي -ة ل -ل -ه -ي -ئ -ة اŸسش -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة
ا’نتخابات حدري Ÿياء أان من أاصشل 604
اجتماع مÈمج إا ¤غاية يوم  25أافريل
ع- -ق- -د ف- -ق -ط  185م -ن -ه -ا ،مضش -ي -ف-ة أان
اŸرششح Úاختاروا العمل ا÷واري ،حيث
” إاحصشاء ما ›موعه  102لقاء بالقرى
واŸداششر لهؤو’ء اŸرششح.Ú
واقÎح دربال إايجاد وسشيلة ÿصشم من
ه -ؤو’ء اأ’شش -خ -اصس ال -ذي -ن ح -ج -زوا ه-ذه
ال -ق -اع -ات دون اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة
ك- -ت- -ع- -ويضس« :ي- -جب أان نسش -ت -ع -رضس ه -ذه
اŸششكلة أ’نه مثلما لدينا ا◊ق ‘ حجز
ق -اع-ة اج-ت-م-اع-ات ل-دي-ن-ا ك-ذلك ا◊ق ‘
إالزام اسشتغÓلها أاو العمل على سشحبها من
أاجل توفÒها أ’حزاب أاخرى».
ول - - -دى ا◊ديث ع - - -ن سش Òح - - -م - - -ل- - -ة
اŸلصشقات ’حظت حدري أان من أاصشل
 15ق-ائ-م-ة م-ت-ن-افسش-ة ع-ل-ى ال-تشش-ري-عيات
اŸق- -ب- -ل- -ة ” إاشش -ع -ار  11م-ن-ه-ا ب-خرقها
للمواقع اıصشصشة لهذا الغرضس .وأاششار
درب- -ال ‘ ه -ذا الصش -دد أان -ه ’ح -ظ «أاق -ل
فوضشى» بتيزي وزو باŸقارنة مع و’يات
أاخرى كان قد زارها.
وأاضشاف رئيسس الهيئة العليا اŸسشتقلة
Ÿراقبة ا’نتخابات أان الفوضشى اŸسشجلة

ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى ع -رضس اŸلصش -ق -ات ه -ي
مسشأالة تتعلق بثقافة اÛتمع «فالقانون
الذي هو تنظيمي قبل أان يكون قمعي
هدفه اأ’سشاسشي ليسس العمل على تربية
وخ -ل -ق ث -ق-اف-ة اŸواط-ن-ة وال-وع-ي اŸدÊ
لديهم باعتبار أانهم (اŸرششحون) من أابناء
اÛتمع».
وق- -د أاصش- -ر درب- -ال أايضش- -ا خÓ- -ل ه -ذه
ال -زي -ارة ع -ل -ى ع -م -ل -ي-ة إاصش-دار ب-ط-اق-ات
ال-ن-اخ-بÃ Úراك-ز ا’قÎاع وط-ب-ع-ه-ا ب-عÚ
اŸك- -ان إان ت- -ط- -لب اأ’م -ر ذلك ل -لسش -م -اح
للناخب Úالذين ’ يتوفرون عليها بأاداء
واجبهم ا’نتخابي يوم ا’قÎاع.

تواتي من العاصصمة:

اختيار رجال قادرين على إاحداث تغي Òإايجابي ÿدمة مصصلحة الوطن

دع -ا رئ -يسس ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن-ي-ة
ا÷زائ- -ري- -ة م- -وسص- -ى ت -وات -ي ،أامسس،
با÷زائر العاصصمةﬂ ،تلف شصرائح
اÛت - -م - -ع إا ¤ال - -ت - -وج - -ه ب- -ق- -وة إا¤
Óدلء
صص- - - - -ن- - - - -ادي - - - -ق القÎاع ل  - - - -إ
ب - -أاصص - -وات - -ه - -م ‘ السص - -ت - -ح - -ق- -اق- -ات
ال -تشص -ري -ع -ي-ة ل-ي-وم  4م -اي اŸق -ب-ل
لخ- -ت- -ي- -ار «رج- -ال أاك -ف -اء ون -زه -اء
قادرين على إاحداث تغي Òايجابي
ي - -خ - -دم مصص - -ل - -ح- -ة ال- -وط- -ن ‘ ك- -ل
اŸيادين».
وأاوضشح تواتي ‘ نششاط جواري قام به
ب -ب-ل-دي-ت-ي ب-ن-ي مسش-وسس وال-ع-اشش-ور (غ-رب
ال -ع -اصش-م-ة) ‘ إاط-ار ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
ل -تشش -ري -ع-ي-ات ال-راب-ع م-اي ال-ق-ادم أان-ه «’
ينبغي تفويت الفرصشة ‘ هذه ا’نتخابات
ال-ت-ي ت-ع-د ب-اŸصشÒي-ة ب-ال-نسش-ب-ة Ÿسشتقبل
ال -ب Ó-د» ،ح -اث-ا ا÷م-ي-ع ’سش-ي-م-ا الشش-ب-اب
م -ن -ه -م ع -ل -ى «أاداء واج -ب -ه-م ا’ن-ت-خ-اب-ي
واخ -ت -ي -ار اÎŸشش -ح Úاأ’ك-ف-اء ال-ق-ادري-ن
على تلبية تطلعاتهم نحو اأ’فضشل».
ول - -دى ت- -ب- -ادل- -ه أاط- -راف ا◊ديث م- -ع

م -واط -ن -ي ال -ب -ل-دي-ت Úب-ع-د ا’سش-ت-م-اع إا¤
انشش-غ-ا’ت-ه-م ال-ت-ي “ح-ورت أاسش-اسش-ا حول
مششكلتي البطالة والسشكن وتراجع القدرة
الشش -رائ -ي -ة ون -قصس اŸراف -ق وال-فضش-اءات
ال -ري -اضش -ي -ة والÎف -ي -ه -ي -ة ،أاك-د ت-وات-ي أان
برنامج حزبه ا’نتخابي «يو‹ اهتماما
كبÒا Ÿثل هذه القضشايا من أاجل –سشÚ
اأ’وضش- -اع ا’ج- -ت- -م -اع -ي -ة وا’ق -تصش -ادي -ة
والصشحية» ،داعيا ا÷ميع إا« ¤اŸسشاهمة
‘ وضش -ع ح -د ’ق -تصش -اد ال -ري -ع ل-ت-ح-ق-ي-ق
ال-ت-ن-م-ي-ة ا’ق-تصش-ادي-ة اŸسش-ت-دام-ة وج-عل

ا÷زائ- - -ر رائ- - -دة ب Úاأ’· ‘ ﬂت - -ل - -ف
اÛا’ت».
ك- -م- -ا رك- -ز رئ- -يسس ا÷ب- -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا÷زائرية على «وجوب تعزيز وتكريسس
م -ب -ادئ ال -دÁق -راط -ي -ة وت-رق-ي-ة اÛال
ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ك-ف-ل ب-كل انششغا’ت الششباب
وم- -ن -ح -ه -م ف -رصش -ة ا’ن -خ -راط ‘ ›ال
التنمية» ،مذكرا بأان برنا›ه «يحث على
تغي Òالوضشع الراهن نحو اأ’حسشن عن
طريق بناء مؤوسشسشات ششعبية قوية وتثمÚ
ال -ع -م -ل وال -ك-ف-اءة و–ق-ي-ق ال-ع-دال-ة ب-ك-ل
أاب- -ع- -اده- -ا ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي -ة وا÷غ -راف -ي -ة
والدÁغرافية».
وششدد تواتي على ضشرورة «بناء دولة
القانون ووضشع حد للرششوة والفسشاد وبناء
مؤوسشسشات دسشتورية قوية واحÎام مبدأا
ال -فصش -ل ب Úالسش -ل -ط -ات وح -م-اي-ة ح-ق-وق
اإ’نسش- -ان وﬁارب- -ة ال- -ت- -زوي- -ر ب -ت -ن -ظ -ي -م
ان -ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة وشش-ف-اف-ة ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن
اخ -ت-ي-ار اأ’شش-خ-اصس ا÷دي-ري-ن ب-ت-ح-ق-ي-ق
أاهداف التغي Òا’يجابي الذي يصشبو إاليه
الششعب ا÷زائري».

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

أاويحيى من بجاية:

لم Úال- - -ع- - -ام ◊زب
دع- - -ا ،أامسس ،ا أ
ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁقراطي أاحمد
أاوي -ح -ي -ى ،ب -ب -ج -اي -ة ‘ ،إاط-ار ا◊م-ل-ة
النتخابية لتشصريعيات  4ماي اŸقبل،
إا ¤ضص - - -رورة ا◊ف - - -اظ ع - - -ل - - -ى أام- - -ن
واسص- - -ت - -ق - -رار ا÷زائ - -ر ،وال - -ت - -ي ه - -ي
لو ‘ ¤ب -رن -ام -ج ح -زب -ه،
ال- -رك -ي -زة ا أ
لضص- -اف- -ة إا ¤ت- -ط- -رق -ه إا ¤أارب -ع -ة
ب- -ا إ
لم- - - -ن
ﬁاور ت - - - -رت - - - -ك - - - -ز ع- - - -ل- - - -ى ا أ
والسص- -ت- -ق- -رار ،وت- -ع- -زي- -ز الق- -تصص- -اد
ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي و–سص Úالسص- - - -ي - - -اسص - - -ة
الجتماعية للجزائر و–سص ÚتسصيÒ
شصؤوون البÓد.
عرج أاويحيى ،على اŸراحل الصشعبة التي
مرت بالبÓد من اأ’زمات وقارن بينها وبÚ
م - -ا أا‚ز ‘ ك - -ل م - -رح - -ل - -ة م - -ن ال - -ن - -م- -و
ا’ق -تصش -ادي ،أام -ا اŸرح -ل -ة ال-راه-ن-ة ف-ه-ي
مرحلة أامن ووضشعية اقتصشادية صشعبة بسشبب
تد Êأاسشعار البÎول ،و’ بد حسشبه ا◊فاظ
ع -ل -ى اسش -ت -ق -رار ال -ب Ó-د وت-ن-وي-ع ا’ق-تصش-اد
لقطاعات أاخرى ،أ’ن حّل البÎول ’ بد أان
ينسشى ،كما حثّ أاويحيى على الÓمركزية ‘
التسشي Òلتكون برامج ‘ تنموية واسشعة عÈ
ك- - -ل و’ي- - -ات ال- - -وط- - -ن وال - -قضش - -اء ع - -ل - -ى

والتفاف أابناء ا÷زائر حول وطنهم».
واسش -ت -ط -رد غ -وي -ن -ي أان ح-رك-ة اإ’صشÓ-ح
الوطني «تريد بناء دولة مدنية تتوسشع فيها
هوامشس ا◊قوق وا◊ريات للجميع وتتمكن
فيها النخب السشياسشية من النششاط بأاريحية
ب-ع-ي-دا ع-ن الضش-غ-وط-ات وال-ت-عسشف» ،مؤوكدا
ع -ل -ى ضش -رورة «إا‚اح ه-ذه ا’سش-ت-ح-ق-اق-ات
أ’نها من ‚اح ا÷زائر».

البÒوقراطية ‘ التسشي،Ò
ونّوه اأ’م Úالعام ◊زب التجمع الوطني
الدÁقراطيÃ ،جهودات رئيسس ا÷مهورية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ اسش-تتباب اأ’من
واسشتقرار البÓد ،بفضشل اŸصشا◊ة الوطنية
التي اسشتعاد الششعب ا÷زائري من خÓلها
اأ’مل واأ’مان .ودعا ‘ اأ’خ Òإا ¤تزكية
ح -زب -ه ي -وم ال -راب -ع م -اي ،واسش -ت -غÓ-ل ه-ذه
ال -ف-رصش-ة إ’ح-داث ال-ت-غ-ي ÒواŸسش-اه-م-ة ‘
بناء الوطن.
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غول من الطارف:

تشصريعيات  4ماي فرصصة إ’حداث تغي Òإايجابي
اع- - -ت Èرئ - -يسس ح - -زب Œم - -ع أام - -ل
ا÷زائر (تاج) عمار غول ،أامسس ،بعÚ
ال - - -ك - - -رم - - -ة (ولي- - -ة ال- - -ط- - -ارف) ،أان
تشص-ري-ع-ي-ات  4م -اي -و ال -ق-ادم ،تشص-ك-ل
لحداث تغي Òإايجابي».
«فرصصة إ
دعا رئيسس حزب (تاج) ‘ Œمع ششعبي
نشش- -ط- -ه ب- -السش- -اح- -ة ال- -ع- -م- -وم -ي -ة «ط -اه -ر
طرابلسشي» بوسشط هذه البلدية ا◊دودية
الواقعة على بعد  43كلم جنوب ششرق مدينة
الطارف و ذلك ‘ إاطار ا◊ملة ا’نتخابية،
اŸواطن’« Úغتنام هذه الفرصشة إ’حداث
ال -ت -غ -ي ÒاŸنشش -ود ب-ان-ت-خ-اب ن-واب ن-زه-اء
وأاكفاء» ،مؤوكدا ‘ ذات السشياق على أاهمية
«ا’ن- -ت- -خ- -اب وال- -تصش- -ويت ب- -ق -وة م -ن أاج -ل
التغي.»Ò
ورافع عمار غول من أاجل تثمﬂ Úتلف
ال -ق-درات واŸوارد ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-وف-ر
ع -ل -ي -ه -ا و’ي -ة ال -ط -ارف ،داع-ي-ا إا« ¤وضش-ع
برامج تنمية مسشتعجلة لفائدة هذه اŸناطق
ا◊دودية» لتثم Úثروات هذه اŸنطقة.
ودع- - -ا ذات اŸسش- - -ؤوول ا◊زب - -ي ‘ ذات
السشياق إا‘‘ ¤دعم ا’سشتثمار ‘ القطاعات
اإ’سشÎاتيجية ع ÈاŸناطق ا◊دودية ‘
›ا’ت ال- -زراع- -ة وال- -غ- -اب- -ات والسش -ي -اح -ة
’سشتحداث مناصشب ششغل لفائدة الششباب».

وأاششار اŸتحدث ‘ تطرقه إا ¤برنا›ه
ا’نتخابي ‘ ششقه ا’جتماعي إا ¤ضشرورة
اتخاذ «إاجراءات ملموسشة‘‘ للتكفل بضشحايا
Óف -راد ع ÈاŸن -اط -ق
اأ’ل- -غ- -ام اŸضش -ادة ل  -أ
ا◊دودية وكذا بذل اŸزيد من ا÷هود من
أاجل –سش Úظروف الطبقات اÙرومة
واأ’ششخاصس ذوي ا’حتياجات اÿاصشة.
وبعد أان أاششاد بنضشال ووطنية الرئيسس
ال -راح -ل الشش -اذ‹ ب -ن ج -دي -د وك -ذا نضش -ال
فرانتسس فانون الذي يوجد قÈه Ãنطقة
ع Úالكرمة دعا غول ا◊ضشور للتصشويت
لصش-ال-ح ق-وائ-م (ت-اج) ال-ت-ي «تضش-م ج-ام-ع-يÚ
وششباب أاكفاء ونزهاء».

مقري من سصعيدة:

برنا›نا يو‹ اأهمية كبÒة للشصباب للوصصول اإ ¤الŸÈان

ا’نتخابات التشصريعية «موعد وطني للبناء واسصتكمال اŸشصروع ا◊ضصاري»
لصص Ó- -ح
اع - -ت Èرئ - -يسس ح - -رك - -ة ا إ
ال - -وط - -ن- -ي ف- -ي ‹Ó- -غ- -وي- -ن- -ي ،أامسس،
ب-الشص-ل-ف ،أان اسص-ت-ح-ق-اق-ات الرابع مايو
اŸقبل «موعد وطني للبناء واسصتكمال
اŸشصروع ا◊ضصاري ا÷زائري وتقوية
اŸؤوسصسصات اŸنتخبة».
غ- -وي- -ن- -ي خ Ó-ل Œم -ع شش -ع -ب -ي نشش -ط -ه
باŸتحف الوطني العمومي وسشط اŸدينة
‘ إاط -ار ا◊م -ل -ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-تشش-ري-ع-ي-ات
الرابع مايو قال إان حزبه «كان من أاوائل
اأ’ح- -زاب ال- -ت- -ي أاع- -ل- -نت مشش- -ارك- -ت- -ه- -ا ‘
ا’ن -ت -خ-اب-ات وال-ع-م-ل ع-ل-ى إا‚اح-ه-ا أ’ن-ه-ا
م -وع -د وط -ن -ي ل-ل-ب-ن-اء وت-ق-وي-ة اŸؤوسشسش-ات
اŸنتخبة وتلبية لنداء ا÷زائر».
وأاضش -اف أان ا’ن -ت -خ -اب-ات «ﬁط-ة ل-ب-ن-اء
مؤوسشسشات الدولة ولن نتخلف عن مثل هذه
اÙط -ات» ،م -ذك -را ب -أان ح-زب-ه «ك-ان ث-اÊ
ح- - - -زب أاع- - - -ل- - - -ن مشش - - -ارك - - -ت - - -ه ‘ ه - - -ذه
ا’سش- -ت- -ح -ق -اق -ات» ،م -ع -تÈا أان «ال -ظ -روف
ال -دول-ي-ة ال-راه-ن-ة ت-ق-تضش-ي تضش-اف-ر ا÷ه-ود
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ضصرورة ا◊فاظ على أامن واسصتقرار ا÷زائر

غويني من الشصلف:

ك- -م- -ا ث- -م- -ن ب -اŸن -اسش -ب -ة «اŸك -تسش -ب -ات
اÙققة ‘ ظل قانون اŸصشا◊ة الوطنية
التي أاوقفت إاراقة الدماء» ،مششÒا ‘ ذات
ال- -وقت إا‚« ¤اح ال -ق -ي -ادة السش -ي -اسش -ي -ة ‘
ا’ل - -ت- -زام Ãسش- -ار اŸصش- -ا◊ة خ- -اصش- -ة وأان
الششعب ا÷زائري هو من قام بتزكيتها».
وعرج غويني على اأ’وضشاع ا’جتماعية
وا’ق -تصش -ادي -ة ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ال-بÓ-د وك-ذا
اŸن- -ظ- -وم- -ة الÎب- -وي- -ة ،م- -ؤوك -دا أان ح -زب -ه
«سشيبقى دائما ‘ الصشف اأ’ول للدفاع عن
ا÷زائ- -ر ومشش- -روع الشش- -ه- -داء وم- -ؤوسشسش -ات
الدولة ومنظومتها».
ك- -م- -ا ت -ط -رق إا ¤ضش -رورة «إاع -ط -اء أاكÈ
ÓعÓمي Úوتسشهيل لهم
هامشس من ا◊رية ل إ
ع- -م- -ل -ي -ة ال -وصش -ول إا ¤مصش -ادر اŸع -ل -وم -ة
لتمكينهم من التفاعل مع اŸعطيات ونقل
اأ’ح -داث إا ¤ال -رأاي ال -ع -ام ح -ت -ى ’ ي -ل -ج-أا
اŸواطن إا ¤بعضس القنوات اأ’جنبية التي
تنششر معلومات زائفة ودسشائسس تسشتهدف
الدولة واÛتمع».

العدد
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ق -ال رئ -يسس ح-رك-ة ›ت-م-ع السص-ل-م
ع-ب-د ال-رزاق م-ق-ري‡ ،ث Ó-ل-ت-ح-الف
ح - -رك - -ة ›ت - -م- -ع السص- -ل- -م  -ج- -ب- -ه- -ة
التغي ،Òأامسس ،بسصعيدة « ،إان برنامج
ح -زب -ن-ا ي-و‹ أاه-م-ي-ة ك-بÒة ل-لشص-ب-اب
للوصصول إا ¤الŸÈان».
عبد الرزاق مقري لدى تنششيطه لتجمع
شش -ع -ب -ي ب-ق-اع-ة اŸسش-رح ا÷ه-وي «صش-راط
ب -وم -دي -ن» ‘ إاط -ار ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة
لتششريعيات  4ماي القادم ،أاوضشح «أان هؤو’ء
الششباب الذين Áثلون نسشبة أازيد من 75
ب -اŸائ -ة م-ن السش-ك-ان ا÷زائ-ري Úي-ع-تÈون
ششركاء لنا ‘ ا◊اضشر ،بينما اŸسشتقبل هو
ملكهم لوحدهم».

وأاشش -ار إا ¤أان ب -رن -ام -ج ح -رك -ة ›ت -م-ع
السش-ل-م ي-رك-ز «ع-ل-ى ت-وف Òج-م-ي-ع الشش-روط
ا’ق -تصش -ادي -ة وا’ج -ت -م -اع -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي-ة
والرياضشية من أاجل تطوير ظروف معيششة
الششباب».
ك -م -ا أاك -د ذات اŸسش -ؤوول ا◊زب -ي ع -ل-ى
مششاركة اŸرأاة ا÷زائرية ‘ كل مؤوسشسشات
الدولة من برŸان و›السس منتخبة وحتى
‘ ا◊كومة ،مششÒا إا ¤أان وصشول اŸرأاة
إا ¤الŸÈان «يعني ا◊فاظ على اأ’سشرة
ا÷زائ - -ري - -ة م - -ن اŸؤوام - -رة ال - -ت- -ي –اك
ضشدها».
من جهة أاخرى ،وعد مقري أانه ‘ حال
وصشول حزبه إا ¤الŸÈان بقوة «سشيجعل
من ا÷زائر خÓل  5سشنوات قادمة قبلة
أاو ‘ ¤العا ⁄العربي ‘ ›ال اÿدمات و
السش-ي-اح-ة وال-ن-ق-ل وال-ت-ع-ل-ي-م والصش-حة وكذا
الهياكل القاعدية التي يحتاجها ا’قتصشاد
الوطني» .وقال ‘ هذا اإ’طار إان ا÷زائر
التي تسشتورد ا◊بوب « قادرة على تصشدير
ا◊بوب والزيتون والذرى والتمور والفواكه
إا ¤اÿارج».
ودعا عبد الرزاق مقري ‘ ختام كلمته
اŸواط - -ن« Úل - -ل - -تصش - -ويت ع- -ل- -ى ق- -ائ- -م- -ة
اŸرششح Úالششباب من حركة ›تمع السشلم
’يصشالهم لقبة الŸÈان».
إ

»æWh
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بومرداسس ‘ اŸعÎك السسياسسي

لقاءات جوارية وحمÓت
–سسيسسية للشسباب
تواصسل القوائم ا’نتخابية اŸتنافسسة
ع -ل-ى م-ق-اع-د اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ع- -ن و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس ،رح- -ل- -ة إاق -ن -اع
اŸواط -ن Úواسس-ت-م-ال-ة أاصس-وات ال-ن-اخ-بÚ
باتباع ﬂتلف طرق التأاث Òوذلك قبل
’ج -ال ال -ق -ان -ون -ي -ة
أاي- -ام م- -ن ان- -ت- -ه -اء ا آ
ل- -ل- -ح- -م- -ل- -ة ودخ- -ول م- -رح- -ل- -ة الصس -مت
ا’ن -ت -خ -اب -ي اسس -ت-ع-دادا ل-ي-وم ا’قÎاع،
ف -ي -م -ا فضس -ل دي -وان م -ؤوسسسس -ات الشس -ب-اب
’ب -راز
ت -ن -ظ -ي -م نشس -اط -ات –سس -يسس -ي -ة إ
أاهمية اŸشساركة ‘ هذا اŸوعد الهام..

بومردأسس :ز /كمال
تنوع أامسس الÈنامج النتخابي للمتنافسصÚ
الذين دخلوا ‘ سصباق ضصد السصاعة لسصتغÓل
اللحظات األخÒة من عمر ا◊ملة النتخابية،
فمنهم من فضصل تنظيم Œمعات شصعبية لشصرح
ب- -رن -ام -ج ا◊زب ع -ل -ى غ -رار ح -زب ا÷ب -ه -ة
الوطنية ا÷زائرية الذي نظم أامسس باŸركز
ال -ث -ق -ا‘ ل -ب-ل-دي-ة ب-ودواو ل-ق-اء م-ع اŸواط-نÚ
لشص -رح ب -رن -ام -ج ا◊زب وأاول -وي-ات ال-ولي-ة ‘
›ال ال- -ت- -ن- -م -ي -ة اÙل -ي -ة ،م -ع ال -دع -وة إا¤
اŸشصاركة بقوة ‘ القÎاع لختيار اŸمثل
األنسصب وع- - -دم ال- - -ت- - -ن- - -ازل ع - -ن ه - -ذا ا◊ق
الدسصتوري.

كما نشصط كل من حزب من Èجزائر الغد
Œم-ع-ا شص-ع-ب-ي-ا ب-ال-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضص-ات
لبلدية أاولد عيسصى شصرق بومرداسس ،حزب
ا◊رية والعدالة نظم Œمعا شصعبيا بالقاعة
متعددة اÿدمات لبلدية بودواو البحري ،فيما
فضصل عدد من التشصكيÓت ا◊زبية األخرى
ت-ن-ظ-ي-م ل-ق-اءات ج-واري-ة ب-ب-ل-ديات بومرداسس،
حيث فضصل حزب العمال تنظيم لقاء جواري
ببلدية شصعبة العامر ،التجمع من اجل الثقافة
وال-دÁق-راط-ي-ة ن-ظ-م ل-ق-اء ب-ب-ل-دية بودواو أاما
جبهة القوى الشصÎاكية فقد اختارت بلدية
اÿروبة للتقرب من اŸواطن Úلعرضس برنامج

بن بعيبشس من جيجل:

ا◊زب وإاقناعهم بأاهمية اŸشصاركة.
باŸقابل سصطرت مؤوسصسصة ديوان مؤوسصسصات
الشص -ب -اب ل -ولي -ة ب -وم -رداسس ب -رن -ا›ا ف -ن -ي -ا
ورياضصيا متنوعا ‘ إاطار –سصيسس الشصباب
للمشصاركة ‘ النتخابات التشصريعية ،حيث من
اŸنتظر أان تشصهد نهار اليوم السصاحة اŸقابلة
لدار الثقافة ،سصاحة ﬁطة القطار وثانوية
ﬁمد العيد آال خليفة جملة من النشصاطات
وال-ع-روضس ال-ف-ن-ي-ة وك-ذا ق-اف-ل-ة م-تنقلة إلبراز
الدور الفاعل الذي Áكن يلعبه الشصباب ‘
إا‚اح مثل هذه اŸواعيد الهامة واŸسصاهمة
‘ بناء مسصتقبله.

دع- -ا رئ- -يسس ح- -زب ال- -ف -ج -ر ا÷دي -د
ال -ط -اه -ر ب -ن ب -ع -ي-بشس ،أامسس ،ب-ج-ي-ج-ل،
الشس-عب ا÷زائ-ري ،ل-ت-ح-م-ل مسس-ؤوول-ي-ته
’‚اح ا’نتخابات التشسريعية اŸقبلة
« إ
للخروج بالبÓد من الوضسعية التي هي
عليها حاليا».
واعت Èبن بعيبشس ‘ Œمع شصعبي بقاعة
اÙاضصرات با◊ي اإلداري Ãدينة جيجل ‘
إاط-ار ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ل-تشص-ري-ع-يات الرابع
م -اي -و اŸق -ب -ل أان ا÷زائ -ر «ل ي -ن -قصص -ه-ا م-ن
اÒÿات أاي شصيء سصوى اإلرادة للخروج من
الوضصعية ا◊الية’’ ما يدعو الشصعب ـ حسصبه-
ل-ل-مشص-ارك-ة ب»ق-وة ‘ السص-ت-ح-ق-اق النتخابي

بن يونسس من سسطيف:

ومراقبة عمل ا◊كومة».
ودعا بن بعيبشس اŸواطن ‘ Úاألخ Òإا¤
منح ثقتهم Ÿرشصحي حزبه الذين سصينقلون -
حسص -ب -ه  -انشص -غ -الت الشص -عب وي-داف-ع-ون ع-ن
مصصا◊ه.

سسطيف  :نور ألدين بوطغان

وطالب بن يونسس خÓل Œمع شصعبي له
بسص-ط-ي-ف ،أامسس ،سص-ك-ان ه-ذه ال-ولي-ة ال-ه-ام-ة
للمشصاركة بقوة لختيار  19نائبا ،وهو عدد
هائل له تأاثÒه ‘ الŸÈان القادم.
و–دث ب -ن ي -ونسس ب -إاسص -ه-اب ع-ن ال-ق-ط-اع

الق -تصص -ادي وإان -ع -اشص -ه ،م -ع -تÈا أان اŸل -ك -ي-ة
العمومية ‘ القتصصاد انتهت ،واألولوية ‘

الق -تصص -اد ل -ل -ق -ط -اع اÿاصس ،وأان اŸؤوسصسص -ة
القتصصادية هي التي تبني ا÷زائر وŒعلها
تزدهر ،ويتع Úمسصاعدتها لتطوير القتصصاد
ال -وط -ن -ي ،م -ث -م-ن-ا ›ه-ودات ال-دول-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،وم-ت-ح-دث-ا ع-ن األه-م-ي-ة الق-تصصادية
لولية سصطيف بفضصل اŸؤوسصسصات اŸتواجدة
بها.
و–دث ب- -ن ي- -ونسس ع- -ن أاه -م -ي -ة الŸÈان
ال - -ق - -ادم وم - -ه - -ام- -ه ،داع- -ي- -ا اŸواط- -ن Úإا¤
النتخاب على قوائم حزبه من أاجل –قيق
الرفاهية ،كما –دث عن التحديات الكثÒة
التي تواجه ا÷زائر وبعضس الدول العربية ‘
الوقت الراهن ،مشصÒا إا ¤أان العنف يتعÚ
ن -ب -ذه وﬁارب -ت -ه ب -األسص -ال -يب ال -دÁق-راط-ي-ة
والنتخابات.

’فانا باŸدية:
أاحمد عقابة متصسدر قائمة ا أ

حان الوقت لتفويت الفرصسة على من ’ يخدم الشسعب

ح--ذر سس--ي--د أاح--م-د ع-ق-اب-ة م-تصس-در
ق--ائ--م-ة ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
باŸدية ،من مغبة اŸقاطعة التي يدعو
ل-ه-ا ال-ب-عضس ،م-ع-تÈا ب-أان-ه ح-ان الوقت
لتفويت الفرصسة بطريقة هادئة أامام
م----ن  ⁄ي----خ----دم الشس----عب ‘ ال----ع----ه---دة
السسابقة .

أاوضص--ح ع-ق-اب-ة ب-أان اÎŸشص-ح Úضص-م-ن
لف-ان-ا ت-ري-د ال-دخ-ول إا ¤ال-ق-ب-ة
ق--ائ--م--ة ا أ
الŸÈان--ي--ة ب--واسص--ط--ة ه-ذه ال-تشص-ري-ع-ي-ات
ب--دون ت--ه-ري-ج سص-ي-اسص-ي م-ن خÓ-ل إادراك

حجم اŸسصؤوولية وما –تاج إاليه سصكان
هذه الولية ،داعيا إا ¤مقارنة التنمية Ãا
ي---ح---دث ولي---ات ›اورة كÈج ب--وع--ري--ج
والعلمة ،كاشصفا ‘ هذا الصصدد بأان هناك
رج--ال ب--ه--ذه ال--ولي--ة م--ن--ح--وه مسص--ؤوول-ي-ة
الÎشص-ح ،م-ط-ال-ب-ا م-ن السص-ك-ان وال-ن-اخبÚ
تزكية قائمته باعتبار أان مÎشصحيها جد
واع--ون ب--اŸسص--ؤوول--ي-ة ال-ت-ي سص-ت-ل-ق-ى ع-ل-ى
ع--ات-ق-ت-ه-م ‘ ح-ال ‚اح-ه-ا ،م-ت-ع-ه-دا ‘
تصصريح خصس به يومية «الشصعب» بأانه قدم
Áنيا مؤوخرا ‘ التجمع الشصعبي الذي

ا’نتخابات التشسريعية انطÓقة ’سسÎجاع الثقة
ح-م-ل ج-م-ال ب-ن ع-ب-د السسÓ-م رئيسس
جبهة ا÷زائر ا÷ديدة ،خÓل التجمع
الشس- -ع- -ب -ي ال -ذي ن -ظ -م -ه ،صس -ب -اح أامسس،
بقاعة عيسسات ايدير Ãدينة سسكيكدة،
اŸواط - -ن Úمسس - -ؤوول - -ي - -ة م - -ا ي - -ح - -دث ‘
ا÷زائ -ر بسس -بب انسس -ح -اب -ه-م م-ن ا◊ي-اة
السسياسسية.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

ودعا إا ¤التنجد سصلميا وحضصاريا Ÿواجهة
الفئة القليلة من األصصولي Úوالنتهازي Úيوم 4
ماي «من أاجل أان يأاخذ الشصعب طريقه نحو
بناء مؤوسصسصاته التي تع Èعن إارادته وحتى
تنبثق عنها حكومة تسصتند إا ¤قاعدة شصعبية
عريضصة Áكنها قيادة ا÷زائر إا ¤بر األمان
و–دي كل الرهانات» ،مؤوكدا «أان النتخابات
ال -تشص -ري -ع -ي -ة ه -ي ﬁط -ة ج -اءت ‘ ظ -روف
داخلية أاهم ما Áيزها بروز أازمة اقتصصادية،
ت- -ل- -وح ‘ األف- -ق ،أادت إا ¤ان- -ت -ه -اج سص -ي -اسص -ة
ال -ت-قشص-ف ،واح-ت-ق-ان اج-ت-م-اع-ي وب-وادر أازم-ة
اج-ت-م-اع-ي-ة ،إاضص-اف-ة إا ¤ال-ظ-روف اإلق-ل-ي-م-ية
وال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي م-ا ت-زال ت-ف-اعÓ-ت-ها مسصتمرة
ج- - - - -ع- - - - -لت ا÷زائ - - - -ر ‘ دائ - - - -رة اÿط - - - -ر
والسصتهداف».
وأاضص- -اف ب- -ن ع- -ب- -د السصÓ- -م» أان ك- -ل ت -لك
اıاط -ر ي -ق -اب -ل -ه -ا سص -ل -ط -ة اف -ت -ق-دت إا¤
إاسصÎاتيجية واضصحة Ÿواجهة هذه التحديات
ومؤوسصسصات منتخبة ضصعيفة وسصلبية انعكسصت
سصلبا على اŸواطن الذي عزف عن السصاحة
السص -ي -اسص -ي -ة وت -رك -ه-ا ف-ارغ-ة لصص-ال-ح صص-ي-ادي
الفرصس من النتهازي.»Ú
وأاوضص - -ح رئ - -يسس ح- -زب ج- -ب- -ه- -ة ا÷زائ- -ر
ا÷ديدة أان «مقاطعة النتخابات لن تخدم
سص- -وى اŸت- -مسص- -ك Úب- -السص- -ل- -ط- -ة ول -ن ت -ف -ي -د

ا÷زائري ‘ Úشصيء ،طاŸا أان العزوف لن
يكون ح Óو لن يردع من يتÓعبون بأاصصوات
الشص -عب» ،داع -ي -ا اŸواط -ن« Úإا ¤ع -دم م -ن -ح
الفرصصة Ÿن يريدون السص Òعلى هذا النهج،
من خÓل التدفق بأاعداد كبÒة على مراكز
القÎاع Ÿن- -ح أاصص -وات -ه -م Ÿن ي -رون -ه -م أاكÌ
اسص-ت-ع-دادا ل-تسص-ي Òشص-ؤوون-ه-م ال-ي-وم-ي-ة والرقي
ب -ا◊ي -اة الج -ت -م -اع-ي-ة ن-ح-و األفضص-ل ‘ ظ-ل
متغÒات اقتصصادية وإاقليمية معقدة وصصعبة»،
مضصيفا ‘ هذا السصياق» ليسس لنا خيار إال أان
نقف كرجل واحد ونتوجه بقوة إا ¤صصناديق
القÎاع و نختار الوجوه النظيفة والنزيهة».
كما تطرق بن عبد السصÓم إا– ¤رشصات»
ا÷ارة الشصقيقة اŸغرب « التي حسصبه «كلما
وجعها رأاسصها تتهجم على ا÷زائر» ،لذلك
شصدد على وجوب عدم ترك السصاحة فارغة
لهؤولء ويدفعوا با÷زائر إا ¤العودة للوراء،
وع - -دم ت - -رك ا÷يشس واألسص Ó- -ك األم - -ن - -ي- -ة
لوحدها تواجه هذه التحديات ،بل يجب دعم
ظهر هذه األسصÓك بتعبئة شصعبية من خÓل
اسصÎجاع الوعي السصياسصي لدى اŸواطن «.

غرمول من سسطيف:

‘ أاول خ -رج -ة ج -واري -ة ل -ه ب -و’ي -ة
سس -ط -ي -ف ‘ ،إاط-ار ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
لتشسريعيات  4ماي  ،2017كان لرئيسس
ت -ك-ت-ل ال-ف-ت-ح ا◊ام-ل ل-ل-رق-م  ،49ع-ب-د
ال -ع -زي -ز غ-رم-ول ،اتصس-ال ب-اŸواط-ن‘ Ú
اŸناطق الشسمالية للو’ية ،أامسس ،على
غ-رار ب-ل-دي-ات ع-م-وشس-ة وب-ن-ي ورت-يÓ-ن
وبوقاعة ،ودعا اŸواطن Úإا ¤التصسويت
ب- -ق- -وة ‘ ا’ن- -ت- -خ -اب -ات ،وه -ذا ب -غ -رضس
إاحداث التغي ÒاŸنشسود.
وقال غرمول باŸناسصبة ،إان هذا اŸوعد
ي -ه -دف إا ¤صص -ن -ع م -ؤوسصسص -ة تشص -ري -ع -ي-ة تسص-ن
ﬂتلف القوان Úالتي تنظم حياة اÛتمع
ا÷زائ- -ري ÿدم- -ت -ه وت -ط -وره ،ول -يسصت ه -ذه

ا◊م -ل -ة إلط Ó-ق ال -وع -ود ألن ه-ذا م-ن م-ه-ام
مؤوسصسصات أاخرى ‘ الدولة.
واعت Èغرمول أان الشصعب ا÷زائري عليه
أان ي- -رف- -ع ال- -غ Íال -ذي ه -و ف -ي -ه ،م -ن خ Ó-ل
التكاثف والتضصامن ،والنتخابات هي فرصصة
سص -ان -ح -ة ل -ه إلح -داث ال -ت -غ-ي ،Òخ-اصص-ة ع-ل-ى
مسصتوى مؤوسصسصة هامة ‘ حجم الŸÈان الذي
من شصأانه –قيق الزدهار للشصعب ا÷زائري.
وقال إان تكتل الفتح اعتمد على كفاءات ‘
قوائمه ،وإان قائمته بولية سصطيف جديرة بأان
–ظى بثقة سصكان الولية،ألنها –مل هموم
وانشصغالت اŸواطن.Ú

سسطيف  :نور ألدين بوطغان

’رندي» كمال بوشسوشسة ببجاية:
متصسدر قائمة «ا أ

التصسويت بقوة سسيقطع الطريق أامام اŸفسسدين

اأ’ولوية لÓقتصساد اÿاصس ونبذ العنف بالدÁقراطية

دع- - -ا رئ - -يسس ا÷ب - -ه - -ة الشس - -ع - -ب - -ي - -ة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ،ع - - -م - - -ارة ب - - -ن ي- - -ونسس،
اŸواط -ن ،Úل -ل -خ -روج ب-ق-وة ي-وم  4ماي،
ل -ل -تصس -ويت واŸشس -ارك -ة ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات
’ن -ه -ا ع -ن -وان
ال- -تشس -ري -ع -ي -ة ا◊ال -ي -ة ،أ
ال - -ت - -ع - -ب Òال - -ه- -ادف ال- -ه- -ادئ ،كشس- -ع- -ار
ا◊ركة.

بن عبد السسÓم من سسكيكدة:

1٧٣٢٢

قوائم تكتل الفتح بها كفاءات وجديرة بالثقة

على الشسعب –مل مسسؤووليته إ’‚اح ا’نتخابات اŸقبلة
اŸقبل’’.
ودع- -ا أام- -ام ج -م -ع م -ن م -ن -اضص -ل -ي ح -زب -ه
ومتعاطف Úمعه اŸسصؤوول Úعن سص Òالعملية
الن -ت -خ -اب -ي -ة وب-اق-ي ال-تشص-ك-يÓ-ت السص-ي-اسص-ي-ة
األخرى إا« ¤احÎام اإلرادة الشصعبية والعمل
‘ الŸÈان اŸق -ب -ل «ك -ك -ت -ل -ة واح-دة ÿدم-ة
تطلعات اŸواطن.»Ú
واع- -ت Èرئ -يسس ح -زب ال -ف -ج -ر ا÷دي -د أان
‚اح اŸوع -د الن -ت -خ -اب -ي ل -ل -راب -ع م -ن م-اي
اŸق -ب-ل سص-ي-ت-ح-ق-ق م-ن خÓ-ل احÎام ق-اع-دة
العملية النتخابية من طرف ا÷ميع Ãا Áكن
م- -ن ان- -ت- -خ- -اب ›لسس شص -ع -ب -ي وط -ن -ي ق -وي
«Áارسس صصÓحيات أاوسصع ‘ تعديل القوانÚ
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أاشص--رف ع--ل-ي-ه م-وسص-ى ت-وات-ي دون شص-ع-ور،
لف--ان--ا م--نÈا ل--ل--ف--ق،Ò
ع---ل---ى أان ت--ك--ون ا أ
الفÓح ،البطال وا÷امعي من ل Áلك
ا÷اه ،حاثا على ضصرورة التغي ‘ Òموعد
 04ماي ،مؤوكدا بأانه ‘ حالة العكسس فإان
لفانا لن تسصتقيل من اŸشصهد السصياسصي
اأ
لنها تعرف حقيقة معاناة الشصعب بهذه
أ
لصصلح
الولية ،وشصدد على ضصرورة تقييم ا أ
لنظفﬁ ،م Óنتائج هذه
لجدر وا أ
وا أ
التشصريعيات للناخب.Ú

أŸدية :ع.علياÊ

ت - -ت - -واصس- -ل ا◊م- -ل- -ة ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة
لتشسريعيات الرابع ماي اŸقبل ‘ ظروف
ج- -د حسس- -ن- -ة ،ح- -يث دع- -ا اÎŸشس- -ح- -ون
اŸواط -ن Úل-ل-ت-وج-ه لصس-ن-ادي-ق ا’قÎاع
’د’ء بأاصسواتهم ،كون أان التصسويت
وا إ
ب -ق -وة سس -ي -ق -ط -ع ال -ط -ري -ق أام -ام ج -م -ي-ع
اŸفسس -دي -ن ،وسس -ي -ف -رز ط -ب-ق-ة سس-ي-اسس-ي-ة
قادرة للتعب Òعن تطلعات جميع فئات
اÛتمع.
و‘ ه- -ذا الصص- -دد أاك- -د ك- -م- -ال ب- -وشص -وشص -ة
متصصدر قائمة األرندي ◊زب حزب التجمع
الوطني الدÁقراطيŒ ‘ ،مع Ãدينة سصوق
الثن ،Úبأان النتخابات التشصريعية ل  4ماي
اŸق -ب -ل ،ت -ع -د م -رح -ل -ة ج ّ-د ه-ام-ة ‘ مسص-ار
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة وت- -ع- -زي -زه -ا ،وع -ل -ى ك -اف -ة
ا÷زائري Úأاخذ مصصÒهم بأايديهم للنهوضس

ببÓدهم.
كما تطرق بوشصوشصة إا ¤برنامج ا◊زب،
ال -ذي ي -ت -ط -ل -ع ل -تسص -ي Òاألزم -ة الق-تصص-ادي-ة
النّاجمة عن تراجع أاسصعار النفط ،من خÓل
–ديد ال ّسصبل والوسصائل التي تفتح الباب على
مصصراعيه لبناء اقتصصاد وطني منتج ،وهو ما
من شصأانه النهوضس بالتنمية وبناء دولة قوية.
متصصدر قائمة الأرندي دعا كذلك كافة
ا÷زائري ،Úمن أاجل تقوية الوحدة الوطنية
وتشصجيع ودعم السصتثمار با÷زائر ،خاصصة أان
بÓدنا “لك ثروات طبيعية هامة وكفاءات
قادرة على رفع التحدي ،وبإامكانها ضصمان
األم -ن ال -غ -ذائ -ي والك -ت -ف-اء ال-ذات-ي ‘ شص-ت-ى
القطاعات.

بجاية :بن ألنوي توهامي

ا–اد التجار يحسسسس باŸوعد التاريخي Ãعسسكر

ي-ن-ظ-م ا’–اد ال-و’ئ-ي ل-ل-ت-جار وا◊رفيÚ
ا÷زائريÃ Úعكسسر ،اليوم ،ندوة –سسيسسية
حول ا’نتخابات التشسريعية بدار الثقافة أابي
رأاسس الناصسري ،يرتقب أان يشسارك فيها زهاء
 500تاجر وحر‘ من أاصسل الطبقة الواسسعة من
التجار وا◊رفي ÚاŸنضسوين –ت لواء ا’–اد
ال-و’ئ-ي ل-ل-ت-ج-ار ا÷زائ-ري ÚواŸق-در ع-ددهم
بنحو 56أالف تاجر وحر‘ إاضسافة إا ¤الناقل.Ú
وذكر األم Úالولئي ل–اد التجار مصصطفى
بوصصبيع ‘ حديث لـ»الشصعب» أان اللقاء يدخل ‘
إاط-ار ت-نسص-ي-ق ا÷ه-ود م-ع السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
إل‚اح اŸوعد النتخابي اŸقبل ،وتبنى ا–اد
التجار اŸبادرة بدعوة من وا‹ الولية العفاÊ
صصالح ،الذي يسصعى إا ¤جمع أاطياف اÛتمع

اŸد Êوالتنظيمات الوطنية ‘ خندق الدفاع
عن اŸصصلحة الوطنية وتعبئتها ضصمن ا◊ملة
التحسصيسصية حول النتخابات التشصريعية بشصعار
«سصمع صصوتك» ،ويكون ا–اد التجار قد انخرط
‘ هذه ا◊ملة بتنظيم لقائه التحسصيسصي اليوم،
تزامنا مع –ركات باقي التنظيمات الوطنية
وا÷م-ع-ي-ات اÙل-ي-ة ل-ل-ت-حسص-يسس وال-ت-عبئة على
غرار ال–اد النسصائي ومنظمات أابناء الشصهداء
وأابناء اÛاهدين إا ¤جانب جمعيات رياضصية
وث -ق -اف-ي-ة اسص-ت-ج-ابت شص-ك-ل-ي-ا ل-دع-وة السص-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة ،ب -ف -ع -ل ان -ه -م-اك-ه-ا ‘ ت-أاط Òا◊م-ل-ة
النتخابية للتشصكيÓت ا◊زبية اŸشصاركة.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

»æWh
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اŸراقبون الدوليون اŸتابعون لÓنتخابات يعملون ‘ جو مريح

خطاب الوحدة وا’سستقرار يطبع آاخر أايام ا◊ملة

’حزاب السسياسسية اŸشساركة ‘ التشسريعيات ،و’ية ا÷زائر ،آاخر
اختارت ا أ
ﬁطة للحملة ا’نتخابية ،نظرا للوعاء ا’نتخابي الكب Òالذي Áيزها عن باقي
و’يات ا÷مهورية ‘ ،ح Úتسسجل ا◊ملة يومها التاسسع عشسر ،اليوم ،مع تغÒ
’حزاب الذي ميزته الدعوة إا ¤الوحدة وا’سستقرار’ ،سستمالة
خطاب قادة ا أ
أاك Èللناخب Úودفعهم للتعب Òعن أاصسواتهم بكل الطرق.

جÓل بوطي
ت- -غÒت ل- -ه- -ج- -ة أÿط- -اب أل -ذي
أع - -ت - -م - -ده ق- -ادة أل- -تشض- -ك- -يÓ- -ت
ألسضياسضية أŸشضاركة ‘ أنتخابات
ألرأبع ماي ،بعد أن عرفت ‘
بعضض أأ’حيان من أأ’يام أأ’و¤
عبارأت تقلل من شضأان أأ’حزأب
أŸن- -افسض- -ة ،ل- -ك- -ن ح -دة أل -ت -ؤت -ر
ترأجعت قبل يؤم Úمن أختتام
أ◊م- -ل- -ة أل- -ت- -ي أخ- -ت- -ارت أغ -لب
أأ’ح -زأب أل-ع-اصض-م-ة آأخ-ر ﬁط-ة
لها.
ع -رفت أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة ‘
أيامها أأ’و ¤منافسضة شضديدة بÚ
أأ’حزأب ألسضياسضية ،ألتي تسضعى
’سضتمالة أك Èعدد من ألناخبÚ
‘ أنتخابات ترأهن ألدولة على
‚احها بتسضخ Òكل أإ’مكانات،
سض -ؤأء أŸادي -ة أو أل -بشض -ري -ة ،ك-ان
أب -رزه -ا ت -نصض -يب أل -ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
Ÿرأقبة أ’نتخابات.
–ؤ’ت خ- -ط- -اب أ◊م- -ل- -ة ق -ب -ل
ي-ؤم Úم-ن خ-ا“ت-ه-ا ،ي-ؤؤك-د ع-ل-ى
أهمية أ’سضتحقاق سضؤأء بالنسضبة
أ’ح- -زأب أŸؤأ’ة أو أŸع -ارضض -ة،
ه - -ذه أأ’خÒة أل - -ت - -ي أن- -ت- -ه- -جت

معمري تدعو إا¤
إاشسراك اÛتمع اŸدÊ

دعت رئيسسة الفدرالية
Óشسخاصص ذوي
ا÷زائرية ل أ
’عاقة عتيقة معمري ،إا¤
ا إ
ضسرورة إاشسراك اÛتمع
اŸد ‘ Êجميع القرارات
السسياسسية التي تهم
’شسخاصص ذوي ا’حتياجات
ا أ
اÿاصسة’ ،سسيما على
مسستوى الŸÈان ،مشسÒة إا¤
أان اŸعاق Úسسينتخبون
’حزاب التي وضسعت ‘
ا أ
برنا›ها انشسغا’ت هذه
الفئة ضسمن أاولوياتها.

صسونيا طبة
أك - -دت م - -ع - -م - -ري خ Ó- -ل ن- -دوة
نشضطتها ،أمسضÃ ،نتدى جريدة
أÛاه- - - -د ،أن أÎŸشض- - - -ح‘ Ú
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة ،أل-ت-ي م
يعد يفصضلنا عنها إأ’ ألقليل ،يجب
أن ي-ث-ب-ت-ؤأ أن-ه-م ج-دي-رون ب-ال-ث-قة
أل -ت -ي وضض -ع-ه-ا ف-ي-ه-م أŸؤأط-ن-ؤن
وأل -ت -أاك-ي-د ل-لشض-عب أن أإ’شض-اع-ات
ألتي ’حقتهم حؤل عدم نزأهتهم
وت -ؤرط -ه -م ‘ قضض-اي-ا فسض-اد غÒ
صضحيحة ،مؤضضحة أنهم مطالبؤن
ح -ال -ي -ا ب -ت-ط-ب-ي-ق ج-م-ي-ع ألÈأم-ج
أŸقÎحة ‘ أ◊ملة أ’نتخابية
ع -ل -ى أرضض أل -ؤأق-ع وع-دم ت-ك-رأر
نفسض ألسضيناريؤ.
وشض-ددت رئ-يسض-ة أل-ف-درأل-ي-ة ع-ل-ى
ضضرورة ألتكفل باأ’شضخاصض ذوي
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حمÓت تدعؤ إأ ¤حماية أ÷زأئر
م -ن أıط -ط -ات أل -ب-ائسض-ة أل-ت-ي
تنسضج خيؤطها ‘ بيؤت أأ’عدأء،
على حد تعب ÒخÈأء ألسضياسضة.
أنحصضرت أسضتمالة ألناخب Úهذه
أأ’ي- - -ام ‘ أل- - -دع- - -ؤة إأ ¤وح- - -دة
ألصض-ف وأŸشض-ارك-ة أل-ؤأسض-ع-ة ي-ؤم
ألرأبع ماي ،حيث ترأجعت بنسضبة
ق-ل-ي-ل-ة خ-ط-ابات ألؤعؤد بتحسضÚ
أل -ؤضض -ع أŸع -يشض -ي وأ’ق -تصض-ادي
وكذأ وعؤد ألÈأمج أ’جتماعية
ألتي طبعت أŸرحلة أأ’و ¤من
أ◊م -ل -ة ،ل -ت -ح -ل ﬁل -ه-ا دع-ؤأت
أŸشضاركة وألتعب Òعن ألرأي ،ولؤ
ب-ال-ؤرق-ة أل-ب-يضض-اء أل-تي أعتÈوها
دل -ي  Ó-ع -ن وع -ي أل-ن-اخب وم-دى
“ ّسضكه Ãؤقفه أ◊ر.
ألظروف ألتي تخيم على أŸشضهد
ألسض -ي -اسض -ي أل-ؤط-ن-ي بشض-ك-ل ع-ام،
وعلى أ’نتخابات ألتشضريعية ألتي
“ث- -ل ج- -زءأً م- -ن ه -ذأ أŸشض -ه -د
بشض -ك -ل خ -اصض ،ت -ؤح-ي ب-أان ق-ادة
أأ’حزأب يدركؤن “اما ألظروف
أÿارج -ي -ة ل -ل -مشض -ه -د ألسض-ي-اسض-ي
ألذي يعرف –ؤ’ت على ﬂتلف
أ÷بهات ،أأ’مر ألذي يؤؤدي إأ¤
أن- - -ت- - -ه- - -اج خ- - -ط- - -اب أل- - -ؤح - -دة

وأ’سضتقرأر.
‘ ه -ذأ أإ’ط -ار ،أخ -ت -ارت أغ-لب
أأ’ح -زأب ألسض -ي -اسض -ي -ة أŸشض-ارك-ة
و’ية أ÷زأئر ،آأخر ﬁطة لها ‘
أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أل-تي تختتم،
أأ’سض-ب-ؤع أŸق-ب-ل ،ن-ظ-رأ ،ب-حسضب
أŸت -اب -ع ،Úل -ل -ؤع -اء أ’ن -ت -خ-اب-ي
أل - - -ك - - -ب Òأل - - -ذي ت- - -رأه- - -ن ك- - -ل
أل-تشض-ك-يÓ-ت ع-ل-ى أسض-ت-م-الته قبل
ثÓثة أيام من يؤم أ’قÎأع وفقا
Ÿا يقره قانؤن أ’نتخابات ألذي
ي -نصض ع -ل -ى ن -ه -اي-ة أ◊م-ل-ة ق-ب-ل
ثÓثة أيام عن يؤم أ’قÎأع.
ب- -خصض- -ؤصض ب- -رن- -ام- -ج أأ’ح- -زأب
أÿاصض ب -ت -نشض -ي -ط أل -ت -ج -م -ع-ات
ألشضعبية بالعاصضمة ،أختار حزب
أل- -ت- -ج- -م- -ع م- -ن أج- -ل أل- -ث- -ق -اف -ة
وأل -دÁق -رأط -ي -ة ،غ -دأ أ÷م -ع-ة،
ل -ت -ن -ظ -ي -م Œم -ع شض -ع -ب-ي ب-ق-اع-ة
ح- -رشض- -ة حسض -ان ‘ ،ح Úأخ -ت -ار
«أأ’فÓن» تنظيم آأخر Œمع له
بالقاعة ألبيضضؤية يؤم  29أبريل.
وبحسضب برأمج  1٧قائمة بؤ’ية
أ÷زأئ-ر ،سض-ي-ت-م ع-ق-د أل-تجمعات
أأ’خÒة يؤما قبل أŸؤعد ألنهائي
’ختتام أ◊ملة ‘ ،ح Úفضضلت
ب -عضض أأ’ح -زأب ت -ن -ظ -ي-م ن-دوأت

أ’ح- -ت- -ي- -اج- -ات أÿاصض -ة أل -ذي -ن
ي- -ع- -ان- -ؤن ‘ صض- -مت ،م -ن خ Ó-ل
أأ’خذ بع Úأ’عتبار مطالب هذه
أل- -ف- -ئ- -ة ع- -ل -ى مسض -ت -ؤى ألŸÈان
أل - -ق - -ادم ،أل - -ذي ت - -ع - -ؤل ع- -ل- -ي- -ه
أ÷م- -ع- -ي -ات أŸن -اضض -ل -ة لÎق -ي -ة
مسضتؤى ألتكفل بذوي أإ’عاقات،
م -ؤؤك -دة أن أأ’شض -خ-اصض أŸع-اقÚ
ب-ح-اج-ة إأ ¤أل-دع-م وأ’سض-ت-ج-اب-ة
◊ق- -ؤق -ه -م’ ،سض -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق
بتسضهيل إأدماجهم ‘ عا ⁄ألشضغل
وح- -ق أأ’ط- -ف- -ال ‘ أل- -ت -م -درسض،
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إأﬁ ¤ارب- -ة ن- -ظ -رة
أÛت- -م- -ع أل- -ق -اسض -ي -ة وأإ’قصض -اء
وألتهميشض.
وأشضارت إأ ¤أن ألفدرألية تقؤم
حاليا بتحسضيسض أأ’شضخاصض ذوي
أإ’ع-اق-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-ؤى أل-ؤط-ني
بضضرورة ألتؤجه بقؤة إأ ¤صضناديق
أ’قÎأع ’ن- -ت- -خ- -اب أÎŸشض -حÚ
ألذين أهتمؤأ Ãطالب هذه ألفئة
أ’جتماعية وأŸهنية ،معربة عن
أماليها ‘ أن تكؤن أ’نتخابات
ن -زي -ه -ة ي -ت-م م-ن خÓ-ل-ه-ا ضض-م-ان
سض - -ري - -ة أل - -تصض- -ؤيت ،م- -ط- -ال- -ب- -ة
ب -اسض -تشض -ارة أ÷م-ع-ي-ات أل-ؤط-ن-ي-ة
ألتي تدأفع عن حقؤق أŸعاقÚ
‘ أ÷زأئ- -ر ق -ب -ل سض -ن أل -ق -ؤأنÚ
أÿاصضة بهذه ألفئة.
ف -ي -م-ا ي-خصض وضض-ع-ي-ة أŸع-اق ‘
أ÷زأئر ،أكدت معمري أنه على
ألرغم من ألنقائصض أŸسضجلة ،إأ’

أن مصضادقة ألدولة على أ’تفاقية
ألدولية ◊قؤق أأ’شضخاصض ذوي
أإ’ع - -اق - -ة ،ح - -ق - -ق أل - -ك- -ث Òم- -ن
أŸكاسضب لهذه ألفئة Ãا يح ّسضن
وضضعها ويرقى بحقؤقها ،مضضيفة
أن هذأ ’ يكفي ،خاصضة إأذ نظرنا
إأ ¤ألؤضضع أŸزري ألذي يعيشضه
ذوو أإ’عاقة ‘ أÛتمع ،سضؤأء
ضض - - -ح - - -اي - - -ا ح - - -ؤأدث أŸرور أو
أŸعاق Úمنذ ألؤ’دة حركيا أو
عقليا’ ،سضيما إأذأ كان من عائلة
ميسضؤرة أ◊ال.
وأضض -افت ،أن أ÷زأئ -ر م -ط -ال -ب-ة
ألقيام بتقرير يثبت مدى تطبيق
ألدولة Ÿضضمؤن أ’تفاقية ألدولية
◊م -اي -ة ح-ق-ؤق أأ’شض-خ-اصض ذوي
أإ’عاقة ،مؤضضحة أن ذلك دليل
ع- -ل- -ى Œسض- -ي- -د أ÷زأئ- -ر Ÿب- -دإأ
ألدÁقرأطية على أرضض ألؤأقع.
كما من شضأانه أن يسضاهم ‘ تقييم

صض-ح-ف-ي-ة ل-ع-رضض حصض-يلة أ◊ملة
ألتي دأمت  21يؤما جاب خÓلها
ق- -ادة أأ’ح- -زأب م- -ع- -ظ -م أن -ح -اء
أ÷زأئر ألعميقة.
ولضضمان نزأهة وشضفافية أŸؤعد
أ’نتخابي ’ختيار نؤأب ألشضعب
‘ ألغرفة ألثانية للŸÈان÷ ،أات
ألسض- -ل -ط -ات ‘ أل -ب Ó-د إأ ¤دع -ؤة
م Ó- -ح - -ظ Úدول - -يŸ ،Úت- -اب- -ع- -ة
أل -ع -م -ل-ي-ة م-ن ب-دأي-ت-ه-ا إأ ¤غ-اي-ة
أإ’عÓن عن ألنتائج ،حيث تضضم
مÓحظ Úمن أ’–اد أإ’فريقي
وجامعة ألدول ألعربية وأ’–اد
أأ’وروب- -ي وم- -ن- -ظ- -م- -ة أل- -ت -ع -اون
أإ’سضÓمي.
ول- -ل- -ؤق -ؤف ع -ل -ى ظ -روف ع -م -ل
أÓŸح- - -ظ ،Úق - -امت «ألشض - -عب»
ب -زي -ارة إأ ¤م -ك -اتب أÓŸح -ظÚ
أŸت- -ؤأج- -دة ب- -ف- -ن -دق أأ’ورأسض -ي
بالعاصضمة ،حيث وفرت ألدولة كل
أإ’م -ك -ان-ات ل-ل-م-رأق-ب’ ،Úسض-ي-م-ا
وسضائل أ’تصضال أ◊ديثة ووسضائل
أل-ن-ق-ل .ول-دى ﬁاول-ت-ن-ا ألتحدث
إأ ¤بعثة أ’–اد أإ’فريقي ،قيل
ل -ن -ا إأن ن-ظ-ام أل-ع-م-ل Áن-ع أف-رأد
أل- -ب- -ع- -ث- -ات م- -ن أل- -تصض- -ري- -ح- -ات
أإ’عÓمية لتفادي ألتأاويل.

اŸعاقون يختارون الÈامج التي تتكفل بهم

وأق -ع أل -ت -ك -ف -ل ب -ه -ذه أل -ف-ئ-ة م-ن
أأ’ط- -ف- -ال أŸصض- -اب Úب- -اإ’ع -اق -ة
وألنسضاء وألرأشضدين وألكشضف عن
أل -ن -ق -ائصض أŸسض-ج-ل-ة ل-ت-دأرك-ه-ا،
دأعية إأ ¤ضضرورة تعزيز قدرأت
أ÷م - - -ع- - -ي- - -ات ‘ ه- - -ذأ أÛال
وتشض-ج-ي-ع أل-تشض-ب-يب ب Úج-معيات
أÛت - -م- -ع أŸد ÊأŸت- -خصضصض- -ة
ورفع مسضتؤى ألؤعي لديها على
ضض -ؤء مسض -ت -ج -د أŸصض-ادق-ة ع-ل-ى
أ’ت-ف-اق-ي-ة ،ح-يث ت-ق-ؤم ألفدرألية
أ÷زأئ-ري-ة ل-ذوي أإ’ع-اق-ة ح-ال-ي-ا
بتكؤين  20جمعية تابعة لها ‘
ك -ي-ف-ي-ة أك-تسض-اب ن-ظ-رة ح-ق-ؤق-ي-ة
ت- -ه- -دف إأ ¤خ- -ل -ق أŸسض -اوأة بÚ
أفرأد أÛتمع.

هيئــــــــة مراقبــــــة
ا’نتخابات بسسطيف

ألعدد
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د.أاحمد ڤوراية اıتصص ‘ علم النفسص ‘ تصسريح لـ «الشسعب»:

القاعدة النفسسية تسساهم بـ‚ ‘ ٪82اح ا’سستحقاقات

كشسف الدكتور أاحمد ڤوراية أاسستاذ جامعي ﬁاضسر ﬂتصص ‘ علم النفسص‘ ،
’شسخاصص
تصسريح لـ «الشسعب» ،أان ا÷انب النفسسي يحرك سسلوكات اŸواطنة لدى ا أ
بنسسبة  82من اŸائة ،ويجعلهم يؤودون واجبهم Œاه الوطن ويشساركون ‘ العملية
ا’نتخابية ،مؤوكدا أان ‚اح ا’نتخابات يكون على أاسساسص قاعدة نفسسية.
وي -ت-ؤق-ع ڤ-ؤرأي-ة أن أŸؤأط-ن
سضيتؤجه نفسضيا نحؤ ألقؤأئم
أل -ت -ي –ؤي أشض -خ -اصض-ا ذوي
أظ-ه-رت أ’سض-ت-ب-ي-انات ألنفسضية
مسض -ت -ؤى ع -ل -م -ي وي-ت-م-ت-ع-ؤن
ألتي قام بها ألدكتؤر ڤؤرأية ‘
ب -اأ’خ Ó-ق ،أ’ن ذلك ي -ع-ط-ي-ه
–ل- -ي- -ل- -ه ل- -ل- -ج- -انب ألشض -ك -ل -ي
بصض - -يصض أأ’م- -ل .وي- -ع- -ت- -ق- -د
وأللفظي للحملة أ’نتخابية ،أن
ڤؤرأية أن ألقؤأئم ألتي –ؤي
ه -ن-اك  4ف-ئ-ات ل-لمÎشضح،Ú
ع- - -ل - -ى ألشض - -ب - -اب ت - -ع - -ط - -ي
تختلف من حيث درجة تأاثÒها
أل -ط -م -أان -ي -ن -ة أل-ن-فسض-ي-ة ل-دى
على نفسضية أŸؤأطن ،Úفالفئة
أل- -ن- -اخ- -ب ،Úأ’ن- -ه -م Áث -ل -ؤن
أأ’و ¤تدخل غمار ألÎشضيحات
بالنسضبة لهم «نفسضا جديدأ».
دون متابعة ،وهي تبحث عن
ك -م -ا ح -ل -ل أŸت -ح-دث أل-ل-غ-ة
ألنتيجة وليسض ألعمل ألسضياسضي.
وألثانية تتميز بـ «أÿمؤل ألسضياسضي» ،ألذي ’ وأأ’سضلؤب ألذي أسضتعمله أÎŸشضحؤن خÓل
يؤؤهلها إأ ¤ألؤصضؤل إأ ¤أŸبتغى ،أ’نها تلقت أ◊ملة أ’نتخابية ،فهناك منهم من أعتمد
«رفضض-ا أج-ت-م-اع-ي-ا م-ن ق-ب-ل أŸؤأط-ن» .وأم-ا ع- -ل- -ى رف- -ع ألصض- -ؤت م- -ن أج -ل «أإ’ن -ب -ه -اري -ة
أل -ث -ال -ث -ة ف -ع -م -لت ع -ل -ى ت -ق -ريب أ◊زب م-ن وألتمؤقع» ،وﬁاولة كسضب ألناخب Úعاطفيا،
أŸؤأطن ،بحثا عن إأقناعه’ ،سضÎدأد ثقة هذأ وب -عضض أŸتسض -اب -ق Úع -ل -ى م -ق-اع-د أÛلسض
أأ’خ ،Òثم إأعادة تأاهيله إ’دخاله ‘ عملية ألشض-ع-ب-ي أل-ؤط-ن-ي يسض-ت-ع-ملؤن أسضلؤب أ’نتقاد
سض-ل-ؤك-ي-ة ن-فسض-ي-ة ل-ت-حضضÒه للعملية .وبالنسضبة من أجل إأظهار أنهم أأ’حسضن وأأ’جدر ،مؤؤكدأ
ل-ل-ف-ئ-ة أأ’خÒة ف-ه-ي «أل-ف-ئ-ة أŸت-ب-جحة» ألتي أن ك Óأأ’سضلؤب Úلن يكؤن لهما تأاث Òعلى
“ارسض ن -ؤع -ا م -ن أل -ع -دوأن -ي -ة ‘ خ -ط -اب -ه-ا نفسضية أŸتلق ،Úوأÿطاب ألذي يقنعهم هؤ
أ’نتخابي وقد بدأ ذلك من خÓل أ◊ملة ذلك أل -ذي ي -خ -اطب أل -ع -ق -ل وي-ح-م-ل أف-ك-ارأ
أ’نتخابية ،ما يؤؤدي إأ ¤نفؤر أŸؤأطن Úمن ومقÎحات وأقعية ليسض من ﬁضض أÿيال،
مشضÒأ إأ ¤أن أÎŸشضح ألذي ’ يعرف آأدأب
أŸشضاركة ‘ أ’نتخاب.
أوضضح أÿب Òڤؤرأية ،أن حب ألؤطن يحرك أÿطاب ينصضرف عنه أŸؤأطنؤن.
أ÷انب ألسض -ل -ؤك -ي أل-ن-فسض-ي ل-ل-م-ؤأط-ن ،أل-ذي غ Òأن أŸؤأطن وعلى ألرغم من «ألصضدمة
يظهره من خÓل أŸؤأطنة ويÎجم ذلك عن ألسضياسضية ألقبلية» ألتي أصضابته ،تشضكل لديه
طريق أ’نتخاب ،معتÈأ أن ظاهرة ألعزوف ،نؤع من أŸناعة و–كم أك ‘ Ìأختيارأته
من خÓل ألتحليل ألنفسضي ،تعؤد إأ ¤خيبة أمل حسضب ألقناعات ألتي تشضكلت لديه ،و‘ ذأت
أصضابته جرأء «ألضضربات أŸتتالية» وفقدأن أل -ؤقت  ⁄ي -ع-د ل-دي-ه ط-اق-ة ل-لصض ،Èوب-ال-ت-ا‹
أصضبح يبحث عن حلؤل آأنية وسضريعة’ ،بد أن
ثقته ‘ أأ’شضخاصض ألذين أختارهم ليمثلؤه.
غ Òأن هذه أÿيبة أكسضبته ‘ ذأت ألؤقت ي -أاخ-ذه-ا أÎŸشض-ح-ؤن ب-ع Úأ’ع-ت-ب-ار وأ÷د،
Œربة ،جعلته Áيز ب ÚأÎŸشضح ،Úويقيم إ’ن ذلك يسضاهم بشضكل كب ‘ Òجلب ألناخبÚ
أأ’سضماء وأأ’وجه ألتي Áكن أن –ظى بثقته .للمشضاركة ‘ عملية أ’قÎأع.

حياة .ك

اÛتمع اŸد Êبا÷لفة يدعو اŸواطن Úللتصسويت

اأ’كادÁيـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـة للمواطنـ ـ ـ ـة
ترافع من أاجـ ـل الواجـ ـ ـب ا’نتخ ـ ـ ـابي
’كادÁية ا÷زائرية للمواطنة التحدي الكب Òوهو جمع ،للمرة
كسسبت ا أ
’حزاب السسياسسية ‘ لقاء جمعوي
’و ‘ ¤ا÷زائر› ،موعة من مÎشسحي ا أ
ا أ
بعيدا عن ا◊ملة السسياسسية ‘ ،إاطار سسلسسلة التجمعات الشسعبية الرامية إا¤
التوعية وترسسيخ ثقافة اŸواطن ،كان آاخرها اللقاء الذي نظمته بقاعة السسينما
Ãدينة ع Úوسسارة ،بالتنسسيق مع هيئة طÓئع ا÷زائري Úالدولية مقاطعة
ا÷نوب وجمعية ياسسم Úشسباب وموسسيقى.

حبيبة غريب

Œسض- - - - -دت أŸب - - - -ادرة ،حسضب
تصضريح لـ «ألشضعب» ،أد ¤به أبؤ
أل- - -ق - -اسض - -م آأيت حسض ،Úأأ’مÚ
ÓكادÁية ،على
ألعام ألؤطني ل أ
شض - -ك - -ل «ﬁاضض - -رة ح - -ؤل دور
أ’ن -ت -خ -اب -ات أل -تشض -ري -ع -ي -ة ‘
ت - -ك- -ريسض ق- -ي- -م أŸؤأط- -ن- -ة ‘
أÛت- - -م- - -ع ،وك- - -ذأ أه- - -م - -ي - -ة
أŸشضاركة ألفعلية للمؤأطن ‘
أختيار ‡ثليه يؤم أ’قÎأع».
وك- -انت أل- -دع- -ؤة ،ي -ق -ؤل رئ -يسض أأ’ك -ادÁي -ة،
”
مؤجهة خصضيصضا إأ ¤فئة ألشضباب ،حيث ّ
«حثهم على أÿروج إأ ¤مرأكز أ’نتخاب يؤم
 4ماسض ألقادم وأنتخاب ‡ثليهم وألتصضؤيت
على من يرون فيه ألصضÓح للؤطن وأŸؤأطن،
كتعب Òلثقافة أŸؤأطنة ،وتفؤيت ألفرصضة على
أعدأء أ÷زأئر ألذين يÎبصضؤن بها ويدعؤن

للمقاطعة».
حضضر أللقاء مÎشضحؤن من
مدينة ع Úوسضارة كممثلÚ
عن بعضض أأ’حزأب ،وهم :بن
شض - -ل - -ف ‡ث  Ó- -ع - -ن ح - -زب
ألتحالف ألؤطني أ÷مهؤري،
ألسض - -ب- -ع أح- -م- -د ع- -ن ح- -زب
أ◊ري -ة وأل -ع -دأل -ة ،رح -م-اÊ
ع-ب-د أل-ق-ادر تصض-در أل-ق-ائ-مة
أ◊رة أŸدي - - -ن - - -ة ،رب- - -ح- - -ي
مسض -ع -ؤدة ‡ث -ل -ه ع-ن ج-ب-ه-ة
أل-ق-ؤى أ’شضÎأك-ي-ة ،رح-م-اÊ
خالد ‡ث Óعن جبهة ألتحرير ألؤطني ووأ‘
ربيحة عن حزب تاج.
ت- -دأول أÎŸشض- -ح- -ؤن ك- -ل- -ه- -م ع -ل -ى أŸنصض -ة
ÃدأخÓ- -ت م -ق -تضض -ب -ة ب -ع -ي -دأ ع -ن أ◊م -ل -ة
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،ف -ي-م-ا ت-ن-اول ب-عضض أŸؤأط-نÚ
أ◊اضضرين ألكلمة ،معÈين عن أنشضغا’تهم
ورف -ع-ؤأ ب-عضض أŸشض-اك-ل أل-ت-ي ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا
أŸدينة.

ا◊ملـ ـ ـة ا’نتخابي ـ ـة Œـ ـ ـري ‘ ظ ـ ـروف هادئ ـ ـة

أاكد اŸنسسق الو’ئي للهيئة العليا Ÿراقبة ا’نتخابات
بو’ية سسطيف الدكتور نويصسر بلقاسسم ،أان اللجنة
’حظت منذ انطÓق ا◊ملة ا’نتخابية ’نتخابات 4
مايو اŸقبل للتشسريعيات ،أانها تسس ÒبسسÓسسة و‘ ظروف
هادئة و‘ كنف القانون.
أضضاف ذأت أŸسضؤؤول ‘ ،تصضريح صضحفي ،أن أللجنة سضجلت
بعضض أÿروقات وأıالفات ألبسضيطة ،ألتي يتم ألتعامل معها
وفقا للقانؤن ألعضضؤي لÓنتخابات وأن ألهيئة تتدخل ‘ إأطار
ألصضÓحيات أŸمنؤحة لها ،كما أشضار إأ ¤أن أللجنة تلقت كل
ألدعم وأ’سضتجابة وألقبؤل من أ÷هات أŸعنية باأ’مر.
وذك -ر ن -ؤيصض -ر ‘ سض -ي -اق م -تصض -ل ،أن أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،أل-ت-ي
تنشضطها  18تشضكيلة سضياسضية على مسضتؤى ألؤ’ية ،تسض Òوفق

ألÈن -ام -ج أŸسض -ط -ر م -ن ط -رف أأ’ح -زأب أŸشض -ارك-ة وأل-ه-ي-ئ-ات
أإ’دأرية أıتصضة ،وأنها –رصض على أن تكؤن حاضضرة ‘ عملية
أŸرأقبة لكل ألتجمعات ألتي تقام على ترأب ألؤ’ية ومتابعتها
عن كثب إأ ¤غاية أنتهائها ‘  30أفريل أ÷اري.
تتؤأصضل أ◊ملة أ’نتخابية بشضكل متسضارع بإاقليم و’ية سضطيف،
‘ أسض -ب -ؤع -ه -ا أأ’خ ،Òم -رك -زة ع -ل-ى أنشض-ط-ة ج-ؤأري-ة ي-ق-ؤم ب-ه-ا
أÎŸشضحؤن ‘ بعضض ألبلديات ’سضتمالة ألناخب ،Úوكذأ من
خÓل Œمعات يعقدها رؤوسضاء ألتشضكيÓت ألسضياسضية أŸشضاركة
‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات بسض-ط-ي-ف ،ح-يث نشض-ط رؤوسض-اء أح-زأب أأ’فÓ-ن
وأأ’رن -دي وأل -ع -م -ال وأل -ف -ج -ر أ÷دي -د وأل -ت -ح -ال -ف أ÷م-ه-ؤري
وأإ’صضÓح وأ÷بهة ألؤطنية وأأ’فافاسض Œمعات شضعبية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

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

من مراسسلينا

اÿميسض  27أافريل  2017م
الموافق لـ  01شضعبان  1438هـ

العدد

17322

’دأرية للشسرأقة:
ألتوسسع ألعمرأ ÊباŸقاطعة أ إ

09

إŸرإفـ ـ ـ ـق إÿدمات ـيـ ـ ـة  ⁄تعـ ـ ـ ـ ـد قادرة علـ ـ ـى إسشتيعاب إنششغ ـ ـا’ت إلسشكـ ـ ـان

’دأرية للشسرأقة ،شسملت Œسسيد عدة مرأفق من شسأانها تخفيف ألضسغط على سسكان أ÷هة ألغربية للعاصسمة كاسستجابة للتوسسع ألعمرأ Êألكب Òألذي عرفته أŸنطقة خÓل ألسسنوأت
بر›ت ألسسلطات أÙلية للمقاطعة أ إ
’خÒة وألتي زأدت من حاجيات ألسسكان لتصسبح بذلك غ Òقابلة ’سستيعاب ألكم ألهائل من أŸوأطن Úوتلبية حاجياتهم أليومية ألتي  ⁄تعد تتوأفق وألكثافة ألسسكنية.
أ أ
ف-ي ظّ-ل ال-ت-وسض-ع ال-ك-ب-ي-ر ل-ل-م-ن-ط-ق-ة م-ن أاج-ل
ت -ف -ادي الضض -غ-ط ع-ل-ى ال-م-ؤوسضسض-ات ال-ت-رب-وي-ة
طرح ملف التوسضع العمراني الذي عرفته مسضتقب.Ó
ال -ع -اصض -م -ة خ Ó-ل السض -ن -وات اأ’خ -ي -رة  ،ب-ع-د
وف-ي ظّ-ل ت-ف-ع-ي-ل ال-م-خ-ط-ط ا’سض-ت-رات-يجي
م
ع-م-ل-ي-ات إاع-ادة ال-ت-رح-ي-ل ال-ت-ي مّسض-ت م-عظ
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ل-ل-و’ي-ة الرامية الى توفير
بلدياتها ،مشضكل عدم توافق طاقة اسضتيعاب م-خ-ت-ل-ف ال-م-راف-ق الضض-روري-ة ب-ه-ذه البلديات
مختلف المرافق العمومية والكثافة السضكانية وفق المتغيرات الراهنة ،قام والي العاصضمة
الجديدة.
عبد القادر زوخ بحر اأ’سضبوع الماضضي بزيارة
ن
م
د
د
ع
ر
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ة
ي
ع
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ط
ت
ض
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ا
ة
ل
و
ج
ي
ف
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«الشضعب»
تفقدية لها ،من أاجل الوقوف على مختلف
ب-ل-دي-ات ال-م-ق-اط-ع-ة اإ’دراي-ة للشضراقة حاولت العراقيل التي تواجه السضاكنة خÓل حياتهم
ل -مسض ب -عضض انشض -غ-ا’ت ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي ظّ-ل ال -ي -وم-ي-ة وك-انت ل-ه ف-رصض-ة ت-دشض-ي-ن ع-دد م-ن
التوسضع العمراني الذي باتت تعرفه المنطقة المشضاريع التنموية على غرار تهيئة محÓت
الغربية للعاصضمة وبالضضبط المقاطعة اإ’دارية تجارية ،تدشضين عدد من المÓعب الجوارية
للشضراقة ،والتي تعد أايضضا قطبا تجاريا بامتياز وك- -ذا م -ك -ت -ب -ة ....وغ -ي -ره -ا م -ن ال -مشض -اري -ع
بالنظر للكم الهائل للمحÓت المتمركزة فيها والمرافق العمومية.
وال -ت -ي ت -ع -رضض م -ن -ت -وج-ات أ’ك-ب-ر ال-عÓ-م-ات
ال-ع-ال-م-ي-ة ع-ل-ى غ-رار شض-ارع م-ح-م-د بوضضياف
ب - -الشض - -راق- -ة ال- -ذي يسض- -ت- -ق- -طب ي- -وم- -ا آا’ف
المواطنين من مختلف جهات العاصضمة ،وكذا
و’يات الوطن الداخلية ما زادها كثافة سضكنية
أاكثر.
اسضتحسضن سضكان الرياح الكبرى ،زيارة والي
وتمحورت مختلف انشضغا’ت المواطنين ممن العاصضمة التي قادته بحر هذا اأ’سضبوع إالى
كان لهم حديث معنا حوا ضضيق مراكز البريد المقاطعة اإ’دارية للشضراقة ،حيث وقف من
التي لم تعد تسضتوعب الكم الهائل للمواطنين خ Ó-ل -ه -ا ع-ل-ى م-خ-ت-ل-ف ال-مشض-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة
وهو ما يشضّكل الشضغل الشضاغل لكل من سضكان ال-م-ع-ط-ل-ة وال-ت-ي أاب-دى بشض-أان-ه-ا ت-ذم-را كبيرا،
الشض -راق -ة وأاو’د ف -ايت ب -ع -د أان ب -اتت ط -اق -ة ليعطي بشضأانها تعليمات بضضرورة اسضتكمالها
اسض-ت-ي-ع-اب-ه-ا ’ ت-ت-م-اشض-ي وال-كم الهائل للزبائن في اآ’جال المحددة لها وفق ما ين ّصض عليه
المتوافدين عليها يوميا.
دفتر الشضروط المتفق عليه مع العمل على
مشضاكلهم اليومية ،التي عرفت خÓل السضنوات نغصض من حياة السضكان لكثرة الحفر التي وفي هذا المقام ،طرح محدثينا مشضكل غياب
المراكز الصضحية هي اأ’خرى شضكلت انشضغال تحسضين نوعية اأ’شضغال حتى تلقى اسضتحسضان
اأ’خيرة ارتفاعا في عدد السضاكنة خاصضة بعد كانت تعيق حركة المرور والمارة على حّد السض- -وق ال- -ج- -واري ،ح- -يث ط- -ال- -ب -وا بضض -رورة
سضكان المنطقة باعتبار أانها تقع في أاماكن ’ السضكان من جهة وتحسضن من المنظر الجمالي
تجسضيده في أاقرب اآ’جال أاو على اأ’قل
اسضتكمال بناء حي جديد يحوي على عشضرات السضواء.
يراها المارة رغم أانها تتمركز المدينة على لهذه المنطقة من جهة أاخرى.
من جهة أاخرى وفي إاطار البرامج التنموية تحديد منطقة مؤوقتة خاصضة بعرضض الخضضر
العمارات.
وأاب -رز م -ح -دث -ي-ن-ا ف-ي ه-ذا اإ’ط-ار ،أان ع-دة
غرار المركز الصضحي للشضراقة ،وهذا في ظلّ
واسضتفاد حي الرياح الكبرى مؤوخرا في إاطار المبرمجة من طرف السضلطات الو’ئية ،أابدى والفواكه ،خاصضة وإاننا على مقربة من الشضهر
التوسضع العمراني الذي عرفته البلدية فضض Óأاشض-غ-ال ي-ت-م م-ب-اشض-رت-ه-ا ب-ال-م-ن-ط-ق-ة غ-ير أانها
تحسضين الوجه الجمالي لها من مشضروع إاعادة ع- -دد م- -ن سض- -ك- -ان ح- -ي ع- -دل ف- -ي تصض- -ري- -ح الفضضيل ،حيث يجد سضكان الحي صضعوبة في
عن صضعوبة إايجاد مكان لركن مركباتهم.
تسضتغرق وقت كبير من الزمن ،وزيارة الوالي
ت-ع-ب-ي-د ط-رق-ات-ه ب-ت-خصض-يصض ل-ه غÓ-ف م-ال-ي لـ»الشضعب» عن آامالهم في اسضتكمالها باعتبار اقتناء مسضتلزماتهم اليومية.
هذا وطالب سضكان بلدية الشضراقة بضضرورة ي -ؤوك-د سض-ك-ان ال-ح-ي ،م-ن شض-أان-ه-ا ال-دف-ع ب-ه-ذه
إ’عادة تعبيده وهو محسضن من الوجه الجمالي أان -ه-ا سض-ت-ك-ون م-ت-ن-فسض-ا ل-ه-م خ-اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق
التفكير في انجاز مؤوسضسضات تربوية جديدة المشضاريع ،فضض Óعلى اطÓعه على مختلف
للمدينة ،حيث كان يشضهد اهتراء طرقاته ما بتجسضيد جواري بالمنطقة.

ا÷زائر :آاسسيا مني

سشكان حي إلرياح إلكبرى يطالبون
بسشوق جوإري

بعد غلق ألطريق ألوطني رقم 12

إإعادة إإطÓق مششروع ربط قرى بلدية إلناصشرية بغاز إŸدينة

بلدية سسيدي نعمان باŸدية

إلعقـ ـ ـار يعط ـ ـل مششاري ـ ـع إلسشكـ ـ ـن

تعا ÊأÛالسس ألشسعبية ألبلدية أŸسسؤوولة على تسسي Òشسؤوون بلدية سسيدي نعمان
با÷هة ألشسرقية بو’ية أŸدية ،منذ سسنوأت من مشسكل ألنقصس ألفادح ‘ ألوعاء
ألعقاري ألذي بات حجرة عÌة ‘ وجه ألتنمية باŸنطقة أ◊ضسرية ،و‘ قطاع ألسسكن
وبكل ألصسيغ على وجه ألتحديد ،بسسبب وقوف أحد موأطني ألبلدية  ‘ ،وجه كل
مشساريع ألبنية ألتحتية ومن بينها برأمج ألسسكن ،هذأ رغم تعويضس ألعائلة أŸعنية.

اŸدية :م.أام Úعباسس

أعلنت مديرية توزيع ألكهرباء وألغاز لبومردأسس عن رفع ألتجميد على مشسروع ربط قرى بلدية ألناصسرية بشسبكة ألغاز
’سسبوع أŸاضسي إأ ¤غلق
ألطبيعي وأ’نطÓق ›ددأ ‘ عملية أ’‚از ‘ ﬁاولة لطمأانة ألسسكان وتهدئتهم ،بعد أن ÷أاوأ أ أ
’جتماعي متسسبب ‘ Úحالة أنسسدأد تام
ألطريق ألسسريع ألرأبط ب Úألعاصسمة وتيزي وزو Ÿدة يوم كامل للمطالبة بهذأ أ◊ق أ إ
وتذّمر كب Òلدى أŸسسافرين ومسستعملي هذأ أÙور ألهام..

بومرداسس..ز /كمال

كشض-ف ب-ي-ان ل-م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رباء
وال -غ -از ل-ب-وم-رداسض ع-ن ا’ن-طÓ-ق ف-ي
اإتمام مشضروع ربط  1223مسضكن على
مسض- - -اف - -ة اأزي - -د م - -ن  84ك -ل-م ب-ق-رى
ب -وع -اصض -م ،الشض-ل-ف ب-وم-راو ،احسض-ام-ن
وت -اع -زي -بت ب -ب -ل -دي -ة ال-ن-اصض-ري-ة شض-رق
الو’ية ،وهذا في اإطار الشضطر الثاني
م-ن ال-ب-رن-ام-ج ال-ح-ك-وم-ي ال-ذي وصضلت
نسضبة ا’نجاز به  50بالمائة.
اأشض -غ -ال ال -مشض -روع وف -ق ذات ال-مصض-در
ان -ط -ل -قت م -ج -ددا ب-ت-اري-خ  20اأفريل
الجاري بعد لقاء مع والي الو’ية الذي

اتخذ اإجراءات لتسضريع اإتمام البرنامج
والتسضليم الجزئي شضهر سضبتمبر القادم،
ل-ك-ن ا’إشض-ك-ال ال-م-ط-روح ح-ال-ي-ا حسضب
تصض -ري -ح -ات ال-م-واط-ن-ي-ن وسض-ك-ان ه-ذه
ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ن-ائ-ي-ة وغ-يرها من مناطق
سضكان و’ية بومرداسض المحرومون من
هذه المادة الحيوية ،هو لماذا التماطل
ف- -ي ت- -جسض- -ي -د ال -مشض -اري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة
وال-خ-دم-ات-ي-ة ا’أسض-اسض-ية للمواطن التي
سضطرتها الدولة في اإطار المخططات
الخماسضية والبرامج القطاعية بالو’ية
ل -ت -حسض -ي -ن مسض -ت -وى ال -م -ع -يشض -ة ك-م-ي-اه
الشضرب ،غاز المدينة ،تهيئة المسضالك
ومختلف المرافق العمومية والشضبانية

حتى اللجوء اإلى عملية ا’حتجاج وغلق
الطرقات العمومية والبلديات ومقرات
الدوائر في مشضهد تحّول اإلى ديكور
يومي ببلديات الو’ية ؟ .ولماذا تتعمد
السض-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة الصض-مت و’ تبادر
اإل- -ى م- -ع- -ال- -ج -ة انشض -غ -ا’ت ال -م -واط -ن
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-م-ث-لي ا’أحياء والقرى
وف -ع -ال-ي-ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ت-ج-ن-ب-ا
ل-ح-ال-ة ا’ح-ت-ق-ان ودف-ع ب-عضض الشض-ب-اب
اإلى غلق المرافق العمومية في وجه
المواطن في سضلوك سضئم منه الجميع
وبعيد عن لغة الحوار الهادئ بين جميع
ا’أطراف الفاعلة في الميدان؟..

ع-رفت ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ف-ي ه-ذا
ال -م -ج -ال ب -ع-د ط-رح ال-قضض-ي-ة ع-ل-ى ال-ع-دال-ة
ومحاو’ت المسضوؤولين على مسضتوى الو’ية
وال -ب-ل-دي-ة وال-دائ-رة ،ل-ت-ع-ويضض ه-ذه ال-ع-ائ-ل-ة
ولعديد المرات ما مكنها في الحصضول على
برامج متنوعة من بينها ما يدخل في قطاع
السضكن ،حسضب ما كشضف عنه رئيسض المجلسض
الشضعبي بهذه البلدية «حميدي الطاهر» في
مسض- -األ- -ة السض- -ك -ن ا’إج -ت -م -اع -ي ا’إي -ج -اري،
موضضحا باأنه بلغ رقم الطلبات المودعة لدى
مصضالح الدائرة  1000ملف ،اأما اإجمالي
السض -ك -ن -ات ف -ي ط -ور ا’إن -ج -از وال -م -ن -ت -ه -ي-ة
ا’أشضغال تتمثل في  200مسضكن ،والتي في
طور ا’إنجاز 115سضكن وبنسضبة  80بالمائة،
على اأنه قد تم ربطها بمختلف الشضبكات
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-م-اء وق-ن-وات الصضرف الصضحي
وحتى الكهرباء ،في وقت اسضتلمت البلدية
 365سض-ك-ن ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-وزي-ع خÓ-ل ا’أسض-اب-ي-ع
القادمة ،مقدما بعضض التفاصضيل باأن العائق
الوحيد الذي ما تزال تعانيه بلديته هو
نقصض العقار الذي يبقى العائق رقم  1في
وجه برمجة سضكنات من صضيغة ا’إجتماعي
ا’إيجاري اسضتنادا لتصضريحه..« ،عند دخول
ف- -رنسض- -ا ق- -امت ب- -اإج -راءات اأخ -ذ ا’أراضض -ي
لتاأسضيسض بلدية وتعويضض اأصضحابها بشضكل اأو
ب -اآخ -ر» ،واأن ت -ع-ويضض ال-م-واط-ن صض-احب 48
هكتارا قد تم وبمبلغ محترم  ،لكن في 1999
قام والي المدية اآنذك بعد دخول القضضية
اإل-ى اأروق-ة ال-ع-دال-ة،ب-ت-خصض-يصض ال-مسض-اح-ات
غ-ي-ر ال-م-ب-ن-ي-ة اإل-ى ال-ف-ري-ق ال-م-ت-خاصضم ،كما
يوجد قرار صضدر في  2004يخصض اإعادة كل
العقارات ا’إحتياطية لصضالح البلدية ،بـ 23
ه- -ك- -ت- -اار ف- -ي اإط- -ار اسض- -ت- -رج- -اع ا’أراضض -ي
ا’إحتياطية ببلدية سضيدي نعمان ،هي ا’آن ـ
حسضبه ـ على مسضتوى اأمÓك الدولة ’أجل
التقييم وتسضليمها لصضالح البلدية ،با’إضضافة
اإلى اإدخال نحو  80هكتارا في المخطط

العمراني الحالي من اأراضضي هذا المواطن
وسض-ي-ت-م ت-ع-ويضض-ه وف-ق ال-ق-ان-ون ،ق-ال رئ-يسض
البلدية .وبالنسضبة لباقي الصضيغ ـ اأردف قائÓ
ـ هناك  80سضكن تسضاهمي والتي ’ تزال
ع- -ال- -ق- -ة حسضب م- -ح- -دث- -ن- -ا ،بسض- -بب ع- -ق -ود
المكتتبين منذ  2008ونتيجة ’إعتراضض نفسض
الفريق ولعديد المرات ،لدرجة طرحها على
مسضتوى العدالة التي قضضت لصضالح البلدية
والوكالة العقارية ،اأما المسضاكن الريفية فقد
اإسضتفاد سضكان  32قرية بحصضصض معتبرة من
هذه الصضيغة المطلوبة خاصضة بعد تحسضن
الوضضع ا’أمني ،واأن الملفات المودعة لدى
مديرية السضكن تقارب األـ 915ملف مصضادق
عليها ومرت على الصضندوق الوطني للسضكن
والو’ية ،كما يوجد  300ملف اآخر جاهز
على مسضتوى البلدية ’إيداعها لدى مصضالح
مديرية السضكن ،واأن البلدية بادرت ببرمجة
حصضصضا للبناء الريفي ،بدشضرة اللوز باأقصضى
شض -م -ال ال -ب -ل -دي -ة ب -اأسض -ف-ل سض-لسض-ل-ة ا’أط-لسض
ال -ب -ل -ي -دي ث -م ع -م -مت ع -ل -ى ك -ل ال -م -داشض-ر
وال-ق-رى .ك-م-ا سض-ت-ع-رف ق-ري-ة سض-ي-دي م-ح-ي
الدين ببرنامج قطب حضضري ثان بعد مقر
البلدية ،وبهذا سضتصضبح سضيدي محي الدين
قطبا حضضاريا مكتم Óبعد القيام بعملية نزع
ال -م -ل -ك -ي -ة ،ع -ل -ى اأن -ه وحسضب اإحصض-اء 2007
سض -يضض -م ن-ح-و  6000نسض -م -ة م -ن ع -دة ق-رى
مجاورة ،على غرار بونوه والزبارة والعشض
م -ن ب -ي -ن ال -ق-رى ال-ت-ي سض-ي-ح-ت-وي-ه-ا ب-رن-ام-ج
السض -ك -ن ال -حضض -ري بسض -ي -دي م -ح -ي ال -دي-ن،
اإضضافة اإلى القطب السضكني بمنطقة منداسض
ب -ال -ل-وح-ات وال-ذي سض-يصض-ب-ح ك-ذلك م-ح-ي-ط-ا
سض-ك-ن-ي-ا ك-ب-ي-را ن-ت-ي-ج-ة ال-ن-زوح ال-ريفي خÓل
العشضرية السضوداء من القرى المجاورة ،والتي
اأث -رت وبشض -ك -ل م -ل -فت ع -ل -ى م-ح-ي-ط سض-ق-ي
ا’أراضضي الفÓحية من سضد اللوحات ،كما
ي -وج -د اأزي -د م-ن  200سض -ك -ن ري-ف-ي ’ ت-زال
عالقة لحد ا’آن ،رغم موافقة كل المسضوؤولين
المعنيين من البلدية ،على اأمل تجسضيدها
على اأرضض الواقع لفائدة مكتتبيها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يدعو إا ¤اسستئناف سسريع للمفاوضسات ب Úطر‘ النزاع

›لسص األمن يصسوت اليوم على مشسروع قرار حول الصسحراء الغربية

’م- -ن ال- -دو‹ ،ال -ي -وم
يصس- -وت ›لسس ا أ
اÿم-يسس ،ع-ل-ى مشس-روع ق-رار ت-ق-دمت ب-ه
’مريكية ويضسع مسسأالة
الو’يات اŸتحدة ا أ
اسس -ت -ن -اف اŸف -اوضس -ات ب ÚاŸغ-رب وج-ب-ه-ة
البوليسساريو كأاولوية.
بعكسس ما كان يطمح أŸغرب ،فإان ألقرأر ل
Áارسس أي ضص -غ -وط ع -ل -ى ج -ب -ه-ة أل-ب-ول-يسص-اري-و
ب -خصص -وصس أل -وضص -ع ب -ال-ك-رك-رأت ،ح-يث تشصÎط
ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسص -اري-و إأظ-ه-ار إأرأدة ج-دي-دة م-ن
›لسس أألم- -ن ل- -لضص- -غ- -ط ‘ أŒاه أسص- -ت- -ن -ئ -اف
أŸف-اوضص-ات وأإلسص-رأع ب-تصص-ف-ي-ة ألسص-ت-عمار من
ألصصحرأء ألغربية.
‘ تصصريح صصحفي أكدت وزيرة أÿارجية
ألسصويدية مارغوت وولسصÎوم ،أن بÓدها تؤوكد
ع- -ل -ى ضص -رورة وضص -ع أŸف -اوضص -ات ب ÚأŸغ -رب
وج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسص-اري-و ضص-م-ن أألولويات ألرئيسصية
Ûلسس أألمن.
وق -ال ألسص -ف Òأل -ف -رنسص -ي ف -رأنسص -وأ دي Ó-ت -ر
للصصحافي ‘ ،Úختام ألجتماع ،إأن «ألوقت قد
ح -ان ل -ل -ت -ط -ل -ع إأ ¤أŸسص -ت -ق -ب -ل وإأع-ادة إأطÓ-ق
أŸفاوضصات.
وي- -ؤوك- -د أÛلسس م -ن خ Ó-ل ق -رأره أ÷دي -د
دع -م -ه أل -ك -ام -ل لل-ت-زأم أألم Úأل-ع-ام وم-ب-ع-وث-ه
ألشصخصصي من أجل إأيجاد حل Ÿسصأالة ألصصحرأء
ألغربية».
خÓل ألنقاشس ألذي جرى ،ألثÓثاء ،أجمع
أعضص -اء ›لسس أألم -ن ع -ل -ى ضص -رورة أسص -ت-غÓ-ل
أل -ظ -روف أ◊ال -ي-ة ،خ-اصص-ة أل-ت-زأم أألم Úأل-ع-ام
باتخاذ مبادرأت لكسصر حالة أ÷مود.
ويؤوكد ›لسس أألمن من خÓل ألقرأر ،على
ضصرورة Œاوز أزمة ألكركرأت ألتي تسصبب ‘
أندلعها أŸغرب ،وألتطلع إأ ¤أŸسصأالة أألهم
وه -ي أسص -ت-ئ-ن-اف أŸف-اوضص-ات ل-ل-ت-وصص-ل إأ ¤ح-ل
Áكن ألشصعب ألصصحرأوي من ‡ارسصة حقه ‘
تقرير أŸصص.Ò
وÃوجب أل -ق -رأر أ÷دي -د سص -ي-م-دد أÛلسس
ولية بعثة أŸينورسصو إأ ¤غاية أفريل ،2018
مشص -ددأ ع -ل -ى ضص -رورة إأح -رأز ت-ق-دم صص-وب ح-ل
نهائي للقضصية ألصصحرأوية.

تباين ‘ الرؤوى
وكان ›لسس أألمن ألدو‹ أجتمع ،ألثÓثاء،
م -ن أج -ل درأسص -ة مشص -روع أل -تسص -وي -ة أألم -ري-ك-ي
أŸت -ع -ل -ق ب -الصص -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة ،إأل أن-ه  ⁄ي-ت-م
ألتوصصل إأ ¤أي أتفاق ،إأذ كشصفت أÙادثات
أألولية عن تباين كب Òب Úآأرأء أعضصاء ألهيئة
أأل‡ية.

ع
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يذكر ،أن مشصروع ألتسصوية ألرأمي إأ ¤إأعادة
ب- -عث أŸف- -اوضص- -ات ب Úج- -ب- -ه -ة أل -ب -ول -يسص -اري -و
وأŸغ - -رب ق - -د ع - -رضس ‘ ب - -ادئ أألم - -ر ع- -ل- -ى
›م -وع-ة أصص-دق-اء ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة Ãج-لسس
أألمن ،غ Òأنه  ⁄يتم ألتوصصل إأ ¤أي أتفاق حول
م -قÎح -ات -ه -ا ،خ-اصص-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-النسص-ح-اب
أل- -ف- -وري ÷ب- -ه- -ة أل -ب -ول -يسص -اري -و م -ن م -ن -ط -ق -ة
ألكركرأت.
وأمام رفضس ألعديد من أألعضصاء أŸصصادقة
على ألنصس ،قام ألوفد أألمريكي بعرضس مشصروع
ألتسصوية على باقي أعضصاء ›لسس أألمن ،إأل أن
ألضصغط ليزأل يسصود أŸفاوضصات قبل ألعتماد
أŸرتقب للمشصروع ،أليوم أÿميسس.
من جهة أخرى ،أعتÈت روسصيا أن ألنصس غÒ
متوأزن ‘ .ح Úترى أألوروغوأي أن أŸشصروع
 ⁄يتطرق إأ ¤أسصباب نشصوب أزمة ألكركرأت،
مسصتدلة بخرق لتفاق وقف إأطÓق ألنار من قبل
أŸغ - -رب ،أل - -ذي أح - -دث ضص- -غ- -وط- -ات ‘ ه- -ذه
أŸنطقة ألتي تشصرف عليها أŸينورسصو.
وصصرح ألسصيد أحمد بوخاري‡ ،ثل جبهة
أل- -ب- -ول- -يسص -اري -و ب -األ· أŸت -ح -دة ،أن «أŸغ -رب
وف -رنسص -ا يضص -غ -ط -ان ب -ق -وة إأ ¤غ -اي-ة أŸط-ال-ب-ة
ب -النسص -ح -اب أل -ف -وري ÷ب-ه-ة أل-ب-ول-يسص-اري-و م-ن
ألكركرأت دون أدنى شصرط».
وبحسصب ذأت أŸتحدث ،كان لفرنسصا ولبعضس
أصص -دق -اء أŸغ -رب ،غ ÒأŸع -روف ،Úن-ف-وذ ك-بÒ
على –رير نصس أŸشصروع.

إارادة أا‡ية ‘ تعزيز دور اŸينورسسو
تشصرع أأل· أŸتحدة خÓل أألشصهر أŸقبلة،
‘ سصلسصلة إأجرأءأت قالت إأنها تهدف إأ ¤حماية
بعثتها بالصصحرأء ألغربية ألتي تتعرضس لÓبتزأز
وألضصغط من طرف ألحتÓل أŸغربي.
 ·ÓأŸت-ح-دة،
ب -حسصب م -ا وث-ي-ق-ة رسص-م-ي-ة ل -أ
سصيتم تخصصيصس غÓف ما‹ إل‚از مشصروع آأبار
عميقة لتوف Òمصصدر مسصتدأم للمياه ،تسصيطر
عليه ألبعثة وحدها .وذلك درءأً ÿطر ألعتماد
على مصصادر أخرى أو على موّردين خارجي.Ú
وتشص -م -ل أÿط -ة أل -ت -ي ح -ظ -يت ب -اŸوأف-ق-ة،
تخصصيصس ميزأنية قارة للتغذية وألسصكن ألفرأد
أŸي -ن -ورسص -و ب -ع -دم -ا ق-رر أŸغ-رب وق-ف “وي-ل
ألعملية ،شصهر مارسس .2016
و ⁄تتخذ أأل· أŸتحدة أي إأجرأءأت Œاه
ﬁاولت عديدة قام بها أŸغرب للضصغط على
أأل· أŸت -ح -دة ،م -ن ب -ي -ن -ه-ا وق-ف ألشصÎأك-ات
ألسص -ن -وي -ة أل -ت -ي ت -ع -ه -د ب -ه -ا ل -دع -م أل -ع -م-ل-ي-ات
أل -ل -وجسص -ت -ي -ة ل -ل -ب -ع -ث -ة ،وق -رأره ب -ط-رد أŸك-ون

اعتقال  ‘ 4عملية Ÿكافحة اإلرهاب

@ ب -اريسس :ق -ال مصص -در قضص -ائ -ي ،أمسس ،إأن ألسص -ل -ط -ات
ألفرنسصية أعتقلت أربعة أشصخاصس ‘ ضصاحية ترأب غربي ألعاصصمة
باريسس ‘ إأطار عملية Ÿكافحة أإلرهاب.
وتأاتي ألعتقالت بعد فتح –قيق أو‹ ‘ فيفري .وذكر أŸصصدر أن أÙقق Úل
يعتقدون أن هناك هجوما وشصيكا يهدد ألبÓد.

دعوات للتخلصص من األسسلحة الكيميائية
@ ’ه-اي :حث ق -ادة أل -ع -ا ،⁄أمسس أألرب -ع -اء ،ج -م -ي-ع أل-دول ع-ل-ى أŸسص-اع-دة ‘
«ألتخلصس إأ ¤أألبد من شصر» أألسصلحة ألكيميائية ‘ .وقت حذرت فيه أŸنظمة
أŸسصؤوولة عن ذلك ،من أن ألتقدم أÙرز منذ عقود ‘ هذأ أÛال يوأجه خطرأ.
 ·ÓأŸتحدة ،أنطونيو غوتÒيسس ،خÓل حفل أقيم ‘ لهاي
وأشصاد أألم Úألعام ل أ
Ãناسصبة ألذكرى  20لتأاسصيسس منظمة حظر أألسصلحة ألكيميائية بإا‚ازأتها حتى أآلن.
و“كنت أŸنظمة من تدم Òنحو  ٪95من أıرون أŸعلن عنه لهذأ ألنوع من
أألسصلحة حول ألعا.⁄

بريطانيا ترفضص العتذار عن وعد بلفور
@ رام الله :قال زعماء فلسصطينيون إأن بريطانيا رفضصت طلبهم تقد Ëأعتذأر عن
وعد بلفور ألصصادر عام  1917وألذي مهد ألطريق أمام قيام دولة إأسصرأئيل .وأضصافوأ،
أنهم سصيتابعون أألمر أمام أÙاكم ألدولية ،إأل إأذأ ترأجعت لندن عن موقفها.
 ·ÓأŸتحدة ‘
وطالب ألرئيسس ألفلسصطيني باعتذأر ‘ كلمة أمام أ÷معية ألعامة ل أ
سصبتم ،Èإأل أن بريطانيا تعتزم تنظيم أحتفالت مع مسصؤوول ÚإأسصرأئيليÃ Úناسصبة مرور
 100عام على وعد بلفور ‘ ألثا Êمن نوفم Èألقادم.

ألسصياسصي وأŸد.Ê
وتريد أأل· أŸتحدة تعزيز دور أŸينورسصو
من خÓل توسصيع أنشصطتها لتشصمل رصصد ومرأقبة
ألتطورأت ألتي Œري ‘ ألصصحرأء ألغربية .إأل
أن أألم Úأل - -ع - -ام أ÷دي- -د ألسص- -ي- -د أن- -ط- -ون- -ي- -و
غوتÒيسس ،أكد مؤوخرأ أن ألعثة باتت مسصتهدفة،
وتضص -اع -فت أألخ -ط -ار أل -ت -ي ت-ه-دده-ا ‘ أآلون-ة
أألخÒة ،ن -ت -ي-ج-ة ›م-وع-ة م-ن أل-ع-وأم-ل ،م-ن-ه-ا
زيادة بروز دور ألبعثة بعد أألزمة ألسصياسصية ألتي
تسصبب فيها أŸغرب بعد طرد أŸكون أŸدÊ
للبعثة وما تÓه من أهتمام من وسصائط أإلعÓم.

برŸان غاليثيا يجدد التزامه بالقضسية الصسحراوية
ج- -دد ألŸÈان أل- -غ- -ال- -ي- -ث- -ي (شص- -م- -ال غ -رب
إأسصبانيا) ،إألتزأمه بقضصية ألصصحرأء ألغربية عن
طريق إأعÓن رسصمي قدمه رئيسصه ميغيل أنخل
سصانتاليسصيسس.
أكد ألŸÈان ألغاليثي ،من خÓل لئحة دعم،
عن أهتمامه بالنضصمام إأ ¤حركة ألتضصامن مع
ألصص -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة ،أل-ت-ي أمضصت سص-ن-وأت وه-ي
ت-ط-الب ب-ح-ل سص-ي-اسص-ي ع-ادل ودأئ-م م-ق-ب-ول م-ن
أل-ط-رف ،Úع Èت-ن-ظ-ي-م أسص-ت-ف-ت-اء ت-قرير أŸصصÒ
أل -ذي سص -يسص -م -ح ب -وضص-ع ح-د ل-ل-ن-زأع ب-الصص-ح-رأء
ألغربية.
من جهة أخرى ،ذكر برŸان مقاطعة غاليثيا
‘ لئ -ح -ت -ه ،ب -ال -ق -رأر أألخÙ Òك -م -ة أل -ع-دل
أألوروبية ألذي أقر صصرأحة بعدم أنتماء إأقليم
ألصصحرأء ألغربية للمغرب وأن هذأ أألخ Òل
Áلك أي سصيادة عليه ،إأضصافة إأ ¤عدم تطبيق
ألتفاق ألتجاري ب ÚأŸغرب وأل–اد أألوروبي
على ألصصحرأء ألغربية.
ع Ó- -وة ع - -ل- -ى ذلك ،أع- -رب رئ- -يسس ألŸÈان
أل- -غ -ال -ي -ث -ي ع -ن أسص -ف -ه إأزأء أسص -ت -غ Ó-ل ألÌوأت
ألطبيعية للصصحرأء ألغربية من طرف ألشصركات
أألوروب-ي-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة ودون م-وأف-قة
ألشصعب ألصصحرأوي .كما دعا ألشصركات أألوروبية
وأإلسصبانية وألغاليثية إأ ¤ألعمل Ãا يتطابق مع
ألقانون ألدو‹ وأألوروبي ،إأضصافة إأ ¤وقف كل
أل -نشص -اط -ات أل -ت -ي ت -دع -م أسص -ت -م -رأر ألح -تÓ-ل
أŸغربي للصصحرأء ألغربية وأسصتغÓل خÒأتها
ألطبيعية ،مطالبا كل ألسصلطات بتنفيذ ألتشصريع
ألسص -اري أل -ق -ائ -م ع -ل -ى أل-ق-رأر أألخÙ Òك-م-ة
ألعدل أألوروبية.
وذكر ألŸÈان ألغاليثي ،أن أ◊كم يجب أن
ي -ن -ف -ذ م-ن ط-رف ألسص-ل-ط-ات أألوروب-ي-ة وأل-دول-ة
أإلسصبانية و»هو وأجب يجب أحÎأمه وتعريفه
للعامة لتطبيقه بصصفة صصحيحة».
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بينما طلب هو’ند من الوزراء العمل على إا◊اق هزÁة سساحقة بلوبان

سساركوزي يقرر التصسويت Ÿاكرون بالدورة الثانية من سسباق اإلليزي
أاع- -ل -ن ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي
السسابق نيكو’ سساركوزي ،أانه
سسيصسوت ‘ الدورة الثانية من
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ية لصسالح
اŸرشس - -ح اŸسس- -ت- -ق- -ل إاÁان- -وي- -ل
م-اك-رون .ف-ي-م-ا اك-ت-ف-ى م-رشسح
ال -يسس -ار ال -رادي -ك-ا‹ ب-الصس-مت
و ⁄ي- -دع أانصس- -اره ’ن- -ت- -خ- -اب
أاح -د م -ن اŸرشس -ح Úال -ف-ائ-زي-ن
’و.¤
بالدورة ا أ
وقال سصاركوزي ‘ ،رسصالة على
وسص-ائ-ل أل-ت-وأصص-ل ألج-ت-م-اعي ،إأنه
أت- -خ- -ذ ه- -ذأ أل- -ق -رأر ألن أل -ب -دي -ل
سصيكون مرشصحة أليم ÚأŸتطرف
مارين لوبان ،مشصددأ على أن منح
صص -وت -ه Ÿاك -رون ل ي -ع -ن -ي ت -ب ّ-ن -ي-ه
برنا›ه ألنتخابي.
وع -ل -ى غ -رأر سص-ارك-وزي ،أّي-دت
ع -دة أح -زأب سص -ي -اسص -ي-ة أل-تصص-ويت
Ÿاكرون من أجل «ألتصصدي» لليمÚ
أŸت -ط -رف ،إأل أن م -رشص -ح أل-يسص-ار
أل -رأدي -ك -ا‹ ج -ان ل -وك م -ي-ل-نشص-ون
أل- -ذي ح- -ل ‘ أŸرت- -ب- -ة أل -رأب -ع -ة،
أألحد ⁄ ،يقم بذلك .وقد دعته
أصص- - - -وأت ‘ أ◊زب ألشصÎأك- - - -ي،
أمسس ،إأ« ¤إأعادة ألنظر».
وق - - -ال زع - - -ي - - -م أ◊زب ج - - -ان
ك-ريسص-ت-وف ك-ام-ب-ادي-ل-يسس« ،ع-ندما
نكون من أليسصار ل ننحاز وندخل
على ألفور ‘ أŸعركة ضصد أ÷بهة
ألوطنية».
وك -ان م -اك -رون أع -ل-ن ب-أان ف-وزه
على مرشصحة حزب أ÷بهة ألوطنية
أليميني أŸتطرف ‘ ألدورة ألثانية
م -ن ألن -ت -خ -اب -ات ل-يسس ﬁسص-وم-ا،
وذلك ب- - - -ع- - - -د أن أد ¤أل - - -رئ - - -يسس
أل - -ف - -رنسص - -ي ف - -رأنسص - -وأ ه - -ولن- -د
بتصصريحات مشصابهة.
‘ ألسص - - -ي - - -اق ،أق - - -ر أŸرشص- - -ح
أŸسصتقل إأÁانويل ماكرون بأان «ل
شص -يء ﬁسص -وم» ‘ أل-دورة أل-ث-ان-ي-ة
من ألنتخابات ألرئاسصية ألفرنسصية
‘ م- -وأج- -ه- -ة م- -رشص- -ح- -ة أل- -ي- -مÚ
أŸتطرف مارين لوبان ،ألتي تريد
أن «Œم- -ع أل -وط -ن -ي Úم -ن أل -ي -مÚ
وأليسصار».
ودخ- - -لت م- - -رشص - -ح - -ة أل - -ي - -مÚ
أŸت- -ط- -رف ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة دق- -ي -ق -ة
لسصتقطاب ألناخب Úألذين صصوتوأ
‘ أل- - -دورة أألو ¤ل - -ل - -م - -ح - -اف - -ظ
ف- -رأنسص- -وأ ف- -ي- -ون وزع -ي -م أل -يسص -ار
ألرأديكا‹ جان لوك ميلنشصون.

السسباق  ⁄يحسسم بعد
م - -ن ج - -ه- -ت- -ه ،ط- -لب أل- -رئ- -يسس
أل -ف -رنسص -ي ف -رأنسص -وأ ه -ولن -د م -ن
وزرأء أ◊كومة ،أمسس ،بذل كل ما
بوسصعهم لضصمان إأ◊اق أك ÈهزÁة
‡ك-ن-ة ب-زع-ي-م-ة أل-ي-م ÚأŸتطرف
م- -اري- -ن ل- -وب- -ان ‘ ج -ول -ة أإلع -ادة
بانتخابات ألرئاسصة.
وقال سصتيفان لو فول ،أŸتحدث
باسصم هولند ،إأن ألرئيسس طلب من
أل -وزرأء «إأل -زأم أن -فسص -ه-م “ام-ا ‘
أ◊ملة ألنتخابية بضصمان حصصول
لوبان على أقل نسصبة ‡كنة».
وأضص- -اف ل- -و ف- -ول ،أن ه- -ولن -د
أل- - -ذي حث أل- - -ف- - -رنسص - -ي Úع - -ل - -ى

أامÒكا تصسدم كوريا وترسسل غواصسة نووية
@ دبي :وصصلت ألغوأصصة ألنووية ألهجومية أألمÒكية «يو.أسس.أسس ميشصيغان» قبالة
سصوأحل كوريا أ÷نوبية ورسصت ‘ ميناء بوسصان.
وشصكل هذأ أألمر مفاجأاة أمÒكية غ Òمتوقعة وأجهتها كوريا ألشصمالية ،ألتي كانت
تÎقب وصصول حاملة ألطائرأت أألمÒكية كارل فينسصون بحذر ،إأل أن بيونغ يانغ
صصدمت برسصو ألغوأصصة ألنووية ألهجومية يو.أسس.أسس ميشصيغان ذأت ألقدرأت ألتدمÒية
قبالة سصوأحل كوريا أ÷نوبية.

إاحباط هجوم خط Òلـ «داعشص» اإلرهابي
@ موسسكو :أعلن جهاز أألمن ألفيدرأ‹ ألروسصي ،أمسس ،أنه أحبط أعتدأء لتنظيم
دأعشس ألرهابي ‘ جزيرة سصخال ،Úمركز ألنفط وألغاز ‘ أقصصى شصرق ألبÓد.
ونقلت وكالة «ريا نوفوسصتي» عن بيان ÷هاز أألمن ،أنه أعتقل أثن Úمن أنصصار
ألتنظيم ألدموي ‘ سصخال ،Úكانا يخططان «لرتكاب هجوم إأرهابي خط ‘ Òمكان
مزدحم».

إاحباط ﬁاولة تفجﬁ Òطة بÎولية
@ الرياضس :أحبط حرسس أ◊دود ألسصعوديون هجوما بزورق مفخخ أنطلق من
جزيرة Áنية مسصتهدفا تفج Òرصصيف وﬁطة توزيع منتجات بÎولية تابعة لشصركة
«أرأمكو» على ألسصاحل ألغربي للمملكة ،حيث قاموأ باعÎأضصه قبل بلوغه هدفه ،وفقا
Ÿا أعلنته ،أمسس أألربعاء ،وزأرة ألدأخلية.
وقالت ألوزأرة ‘ بيان نقلته وكالة أألنباء ألرسصمية ،إأن أ◊ادث وقع ألثÓثاء ‘ أŸياه
ألسصعودية قبالة منطقة جازأن ألقريبة من أŸناطق أ◊دودية.

أل -تصص -ويت Ÿاك -رون ط -لب م -ن ك-ل
وزي- -ر «حشص -د ك -ل ج -ه -وده ‘ ه -ذه
أ◊ملة».
وكان ألرئيسس ألفرنسصي فرأنسصوأ
هولند حذر ،ألثÓثاء ،من أن فوز
ماكرون على لوبان خÓل ألدورة
أل -ث -ان -ي-ة ‘ ألسص-اب-ع م-ن م-اي ل-يسس
مضص -م -ون -ا ،م-ع-تÈأ أن-ه ي-جب ع-دم
ألسص-ت-ه-ان-ة ب-ال-ن-ت-يجة ألتي حققتها
أ÷بهة ألوطنية.
وقال هولند خÓل زيارة لغرب
فرنسصا« ،أعتقد أن من أŸناسصب أن
ن -ك -ون ‘ غ -اي -ة أ÷دي-ة و‘ ح-ال-ة
تعبئة كاملة وعلينا أن نعت Èأن ل
شصيء مضصمونا بعد ،وأن ألفوز يجب
أن ينتزع وأن نسصتحقه».
وتابع« ،ليسس هناك إأدرأك فعلي
Ÿا حصصل أألحد ،نسصينا أن مارين
ل-وب-ان أن-ت-ق-لت إأ ¤أل-دورة أل-ث-ان-ية.
ليسس شصيئا هامشصيا أن يصصل أليمÚ
أŸت- -ط- -رف إأ ¤أل- -دورة أل- -ث- -ان- -ي- -ة
لنتخابات رئاسصية».
وت - -ع - -رضس م - -وق - -ف م - -اك - -رون
لÓنتقاد من عدد كب Òمن أŸعلقÚ
ألذين أعتÈوأ أنه يعطي أنطباعا
وكأانه «Œاوز» أ÷ولة ألثانية وأنه
يعت Èأن ألنصصر مضصمون.
ورد ماكرون قائ« ،Óلن أتلقى
دروسصا» ،مضصيفا أنه  ⁄يربح شصيئا
بعد وأنه يجب «أن نناضصل».
وت -اب -ع ⁄« ،ي -ت -وق -ع أح-د ف-وزي
م -ن -ذ شص-ه-ر ونصص-ف ،أن-ا م-ث-ال ح-ي
على أن أŸتنبّئﬂ Úطئون».
وب- - -حسصب أسص- - -ت- - -ط Ó- -ع ،نشص - -ر
ألثÓثاء ،فإان لوبان ألتي حلت ‘
أŸرتبة ألثانية خلف ماكرون مسصاء
أألحد ،سصتُهزم ‘ أ÷ولة ألثانية.

لوبان تعقد Œمعا اليوم ‘ نيسص
‘ ﬁاول- -ة إلق- -ن- -اع أل- -ن -اخ -بÚ
ألذين أصصيبوأ بخيبة أمل من نتائج
أ÷ول- - -ة أألو ،¤زأرت أŸرشص - -ح - -ة
سص -وق أŸوأد أل -غ-ذأئ-ي-ة ألضص-خ-م ‘
رو‚ي ‘ ،ضصوأحي باريسس ،غدأة
زي - -ارة ل - -ه - -ا إأ ¤شص - -م- -ال أل- -بÓ- -د.
وسصتعقد Œمعا ،أليوم أÿميسس‘ ،
نيسس (جنوب شصرق) ،معقل أليم،Ú
حيث تأامل بجذب ناخب.Ú
وق- -الت ل- -وب- -ان ،أل -ث Ó-ث -اء ،عÈ
ألتلفزيون «لدى خصصمي رؤوية بعيدة
ع - -ن وأق- -ع ف- -رنسص- -ا ،إأن- -ه م- -رشص- -ح
أألوليغارشصية».
وأردفت« ،أري- -د أن أج- -م- -ع ك- -ل
ألوطني ،Úمن أليم Úأو أليسصار»،
قبل أن تتطرق ›ددأ إأ ¤موضصوع
ألهجرة لتقول« :لدينا سصبعة مÓيÚ
ع -اط-ل ع-ن أل-ع-م-ل وتسص-ع-ة مÓ-يÚ

فق ،Òوقد أتينا Ãئتي ألف أجنبي
سصنويا».
وتخشصى لوبان أن يكون مصصÒها
م- -ث- -ل وأل- -ده -ا ع -ن -دم -ا وصص -ل إأ¤
أ÷ول -ة أل -ث -ان -ي -ة م -ن ألن -ت-خ-اب-ات
ألرئاسصية عام  ،2002قبل أن يتلقى
ه -زÁة سص -اح -ق -ة ن -ه -اي -ة أŸط-اف
عندما أحتشصد ألناخبون من أليمÚ
وأل -يسص -ار ح -ول أŸرشص-ح أÙاف-ظ
ج -اك شصÒأك ،م -ن أج -ل أسص-ت-ب-ع-اد
ح -زب أع -تÈوأ أف -ك -اره ع -نصص -ري -ة
ومعادية للسصامية.

رهان تشسكيل –الفات ÿوضص
النتخابات التشسريعية
دخل إأÁانويل ماكرون ومارين
ل -وب -ان سص -ب -اق أل -دورة أل -ث -ان-ي-ة م-ن
ألن- -ت- -خ- -اب- -ات أل- -رئ- -اسص- -ي -ة ،ل -ك -ن
أنظارهما متجهة ،منذ أآلن ،نحو
ألن -ت-خ-اب-ات أل-تشص-ري-ع-ي-ة ‘ ج-وأن
أŸقبل .وتعت Èألتشصريعيات موعد
أ◊سصم ألذي سصيفصصل فيما إأذأ كان
أل - -رئ - -يسس أŸن - -ت - -خب سص- -ي- -ح- -ك- -م
أ÷م- -ه- -وري- -ة مسص- -ان -دأ ب -أاغ -ل -ب -ي -ة
م-ري-ح-ة ،أم سص-ي-ع-ا Êم-ن م-ع-ارضص-ة
شصرسصة دأخل «أ÷معية ألوطنية».
وت-ع-ت Èألن-ت-خ-اب-ات ألتشصريعية،
ألتي سصتنظم ما ب 11 Úو 18جوأن
أŸق -ب -ل ،م -وع -دأ م-ه-م-ا ‘ أ◊ي-اة
ألسصياسصية ألفرنسصية.
ف-ال-ن-ظ-ام ألسص-ي-اسص-ي أل-ف-رنسص-ي،
يفرضس على ألرئيسس أ◊صصول على
أغ -ل -ب -ي -ة م-ري-ح-ة دأخ-ل «أ÷م-ع-ي-ة
أل -وط -ن -ي -ة» م -ن أج-ل ت-دب Òأل-بÓ-د
و“رير ألقوأن Úوتطبيق سصياسصات
أ◊كومة.
ورغم أن ألنتخابات ألرئاسصية
حجبتها عن أألنظار مؤوقتا ،فإانها
سص -تشص -ك-ل م-وع-دأ ه-ام-ا Ÿسص-ت-ق-ب-ل
أŸشصهد ألسصياسصي ألفرنسصي خÓل
ألسصنوأت أŸقبلة .أمر يعيه جيدأ
أŸرشصحان للرئاسصة .فهما يدركان
أن حكم فرنسصا لن يكون سصه Óمن
دون ت - -ك- -وي- -ن أغ- -ل- -ب- -ي- -ة مÎأصص- -ة
وم- -ت- -ن- -اغ- -م- -ة دأخ- -ل «أ÷م- -ع- -ي- -ة
ألوطنية».
و–م -ل أن -ت-خ-اب-ات ه-ذه ألسص-ن-ة
ره -ان-ات ﬂت-ل-ف-ة ع-ن سص-اب-ق-ات-ه-ا.
فبوصصول كل من إأÁانويل ماكرون
وم -اري -ن ل-وب-ان إأ ¤أل-دورة أل-ث-ان-ي-ة
ل -ل -رئ -اسص -ي -ات وحصص -ول م -رشص -حÚ
آأخ -ري -ن ع -ل-ى  20م- -ن أŸئ -ة م -ن
أصص- -وأت أل- -ن- -اخ- -ب ،Úل- -ك- -ل وأح- -د
م -ن -ه-م-ا ،ي-ب-دو أŸشص-ه-د ألسص-ي-اسص-ي
منقسصما أك Ìمن أي وقت مضصى.

تلويح بالنسسحاب من منظمة الدول الأمÒكية
@ كركاسس :هددت فنزوي Óبالنسصحاب من منظمة ألدول أألمÒكية بسصبب «ﬁاولت
للتدخل ‘ شصؤوونها من جانب حكومات أجنبية» ،وذلك على خلفية أألزمة ب Úأ◊كومة
وأŸعارضصة ألتي تعتزم موأصصلة ألتظاهر ضصد أ◊كومة ،رغم أرتفاع عدد ألذين قتلوأ ‘
أŸظاهرأت ألحتجاجية إأ 26 ¤شصخصصا خÓل شصهر.
وقالت وزيرة أÿارجية ألفنزويلية ديلسصي رودريغيز للتلفزيون ألرسصمي ،إأن ألرئيسس
نيكولسس مادورو أبلغها بالبدء ‘ إأجرأءأت أنسصحاب بÓده من أŸنظمة ومقرها وأشصنطن.

الصس Úتدشسن أاول حاملة طائرات ﬁلية الصسنع
@ بك :Úدشصنت ألصص ،Úصصباح أمسس ،أول حاملة طائرأت ﬁلية ألصصنع ‘ حوضس بناء
ألسصفن Ãيناء دأليان ‘ ﬁافظة لياونينغ شصمال شصرق ألبÓد.
و“لك بك Úحاملة طائرأت أخرى هي «لياونينغ»ُ ،بنيت ‘ أل–اد ألسصوفياتي ألسصابق
ودخلت أÿدمة ألفعلية ‘ سصÓح ألبحرية بجيشس ألتحرير ألشصعبي ألصصيني ‘ .2012

حصسيلة ترامب أاقل من إا‚ازات سسابقيه
@ واشسنطن :تناولت صصحيفة «وأشصنطن بوسصت» أألمÒكية ،شصأان أول مئة يوم
للرئيسس دونالد ترأمب ‘ أ◊كم ،وأشصارت أ ¤أنها  ⁄تكن ناجحة عند أŸقارنة مع
إأ‚ازأت رؤوسصاء ألبÓد ألسصابق ‘ ÚألفÎة نفسصها.
وأوضصحت ،إأن تاريخ بعضس ألرؤوسصاء ألسصابق ،Úمن أمثال فرأنكل Úروزفلت أو ليندون
جونسصون ،تشص Òإأ ¤إأ‚ازأت كبÒة مع بدأية فÎة ألرئاسصة ،وبأان روزفلت تسصلم زمام
أألمور ‘ فÎة كانت فيها أزمة ألكسصاد ألقتصصادي ألكب Òعلى أشصدها ،لكنه “كن من
إأنقاذ ألنظام أŸصصر‘ ع Èأعتماده مشصروع قانون ‘ أول مئة يوم من ألرئاسصة عام
.1933
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لخر للسصياحة
حاملة أاصصالة وهوية وتعد الوجه ا آ

دع - -ا ح - -رف - -ي - -ون ‘ ›ال الصص- -ن- -اع- -ة
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ب-ال-ع-اصص-م-ة إا ¤إاع-ادة ف-ت-ح
أابواب ›موعة اÓÙت اŸغلقة اÿاصصة
ب- -ا◊رف اŸت -واج -دة ع -ل -ى مسص -ت -وى ح -ي
ال-قصص-ب-ة ال-ع-ري-ق ل-تشص-ج-يع ا◊ر‘ اÙلي
وإاحياء ﬂتلف ا◊رف واŸهن اليدوية
لندثار.
وإانقاذها من ا إ
وأاوضص-ح رئ-يسض ال-ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لحرف
والصصناعات التقليدية رضصا يايسصي ‘ تصصريح لـ
«وأاج» على هامشض افتتاح الطبعة الـ Ÿ 5عرضض
الصصناعات التقليدية اŸنظم –ت
شص - -ع- -ار «ا◊ر‘ رم- -ز م- -ن الÎاث
ال- -قصص- -ب- -ة» ع- -ل- -ى مسص- -ت -وى شص -ارع
ال-قصص-ب-ة «ب-اب ج-دي-د» ،أان ال-ع-دي-د
م -ن ا◊رف -ي Úي-ن-اشص-دون اŸصص-ال-ح
ال- -ولئ- -ي- -ة ب- -إاع- -ادة ف -ت -ح اÓÙت
اŸغ -ل -ق -ة ب -ح -ي ال -قصص -ب -ة وم-ن-ح-ه-ا
ل -ل -ح -رف -ي Úم -ن أاج-ل ب-عث ﬂت-ل-ف
ا◊رف ال- -ت -ق -ل -ي -دي -ة واسص -ت -غ Ó-ل -ه -ا
للÎويج للصصناعة اÙلية من أاجل
تشصجيع السصياحة.
وأاضصاف أان حي القصصبة التاريخي
يسص -ت -ق -طب فضص -ول السص-ي-اح األج-انب،
وط -اŸا ي -ق -ف -ون م -ن -ب -ه -ري -ن أام-ام م-ا
ت-ع-رضص-ه اÓÙت ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸف-ت-وح-ة
على مسصتوى Œزئة سصيدي رمضصان بالقصصبة من
‰اذج م-ت-ن-وع-ة ل-لصص-ن-اع-ة ال-تقليدية بعناصصرها
ا÷مالية والفنية البديعة التي تعكسض اıزون
الثقا‘ ا÷زائري الÌي.
وي -ه-دف صص-ال-ون الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ذي
تنظمه الفيدرالية الوطنية للحرف والصصناعات
التقليدية بالتعاون مع مؤوسصسصة القصصبة Ãناسصبة
الح- -ت- -ف- -ال بشص- -ه- -ر الÎاث حسصب ي- -ايسص -ي إا¤
«تكوين ورسصكلة ا◊رفي Úولفت اإلنتباه لهذا
اŸوروث والÎوي - -ج ل- -ه وتشص- -ج- -ي- -ع السص- -ي- -اح- -ة
ال -داخ -ل -ي -ة» ،م -ع -تÈا أان ه -ذه ال -ت-ظ-اه-رة ت-ع-د
«فرصصة للحرفي Úلتبادل اŸهارات والتجارب
بغية عصصرنة اŸنتوج التقليدي ،ومنحه بصصمة
ﬁل -ي -ة ب -روح ح -داث -ي -ة خ -اصص -ة أام-ام م-ن-افسص-ة
اŸنتوج األجنبي».
ك -م -ا يسص -ع-ى ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى الصص-ال-ون ال-ذي
يشصارك فيه أازيد من  20حرفيا من ا÷زائر
العاصصمة ووليات أاخرى على غرار تيسصمسصيلت
وت-ي-زي وزو وال-ب-وي-رة ي-ع-رضص-ون م-ن-ت-وج-ات م-ن
ال-ن-ح-اسض وال-ل-ب-اسض ال-ت-ق-ل-ي-دي وا◊ل-ي وا÷لود
واÿشصب إا ¤تسص- -وي- -ق اŸن- -ت- -وج ال- -ت -ق -ل -ي -دي،
وتشص -ج-ي-ع ا◊رف-ي Úم-ن خÓ-ل اŸواظ-ب-ة ع-ل-ى
ت -ن -ظ -ي -م م -ث-ل ه-ذه اŸع-ارضض ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
الوطني.
وق -ال ي -ايسص -ي أان -ه أام -ام غ Ó-ء اŸادة األول-ي-ة
ل-لصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ول-ت-ف-ادي عزوف ا◊ر‘

الّنحت على اÿشصب،
ا◊لي ،السصÒاميك...
حرف تقاوم الندثار
«اقÎحنا منذ فÎة فكرة اıزن السصÎاتيجي
لفائدة ا◊ر‘ ليتمكن من اقتناء اŸادة األولية
بأاسصعار معقولة ومدعمة من طرف الدولة لبعث
الصص -ن -اع -ة وا◊رف ،وف-ت-ح ال-ورشص-ات م-ن أاج-ل
تشص -ج -ي -ع السص -ي -اح -ة ب -اع-ت-ب-اره-ا م-ورد ل-ل-دخ-ل
القومي».
وكشصف عن تنظيم الفيدرالية خÓل الفÎة ما
ب 30 - 28 Úأافريل ا÷اري Ÿعرضض للمنتوج
اÙلي Ãدينة مرسصيليا ،وكذا اŸشصاركة ‘
اŸعرضض الدو‹ Ãدينة بوردو الفرنسصية يوم 20
ماي القادم لتقد Ëبانوراما ثرية من الصصناعات
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة اÙل-ي-ة إلب-راز الÎاث ا÷زائ-ري
والتعريف با÷زائر وتراثها التقليدي كوجهة
سصياحية بامتياز.
من جهته ،أاّكد اıتصض ‘ النجارة الفنية
ﬁيوت خالد وهو من ا◊رفي ÚالقÓئل الذين
يواصصل مزاولة مهنته Ãحله بالقصصبة ،أانه من
الضصروري إاعادة فتح ›موع اÓÙت اŸغلقة
اŸت -واج -دة ع-ل-ى ط-ول مسص-لك سص-ي-دي رمضص-ان
بالقصصبة من أاجل بعث ا◊ياة ‘ القصصبة حتى
تتحول لورشصة مفتوحة للحفاظ على مكونات
الصص -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة .ول-فت إا ¤أاّن م-ث-ل ه-ذه
النشصاطات ا◊رفية كفيلة بجعل القصصبة «وجهة
سصياحية بامتياز» ،وتسصاهم ‘ الÎويج وإاعادة
بعث هذه ا◊رف التي تندثر شصيئا فشصيئا.
وأاشصار إا ¤أانّ السصياح تسصتقطبهم صصوت اآللة

ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة «اإلزم-ي-ل» ال-ت-ي Áارسض ب-ه-ا ف-ن
النحت على اÿشصب ،ويقفون مشصدودين
أامام ﬂتلف الرسصوم التي يتزين
ب - - - -ه- - - -ا خشصب ال- - - -ن- - - -واف- - - -ذ
اŸوريسصكية واŸشصربيات .وأاّكد أاّن غÓء اŸادة
األول - -ي - -ة وه - -ي اÿشصب ذو ا÷ودة ال - -ع - -ال - -ي- -ة
اŸسصتورد يهدد بزوال هذه ا◊رفة التقليدية،
مطالبا بدعمها كونها جزء من ذاكرة اŸكان
ورائحة التاريخ.
و‘ ذات الصصدد ،تؤوّكد عائشصة العايب حرفية
‘ ›ال السص Ó-ل -ة م -ن ولي -ة ت -يسص-مسص-ي-لت ،أان
منتوجاتها تعرف رواجا كبÒا خاصصة أان –فها
(كالقفة والسصجادة واŸضصلة وغÒها مصصنوعة
م -ن م -ادة ط -ب -ي -ع-ي-ة) ،وسصّ-ج-لت أاّن ا÷زائ-رّيÚ-
خاصصة بالعاصصمة يقبلون كثÒا على اقتناء القفة
اŸصصنوعة بالدوم تقليديا بدل تلك اŸصصنوعة
من مادة البÓسصتيك.
وتشصرف اŸتحدثة ‘ إاطار جهود ا◊فاظ
على الصصناعة التقليدية على ورشصة تكوينية
تضصم أازيد من  25فتاة تتلقى تقنيات حياكة
السصÓلة بطريقتها التقليدية األصصيلة.
وأاجمعت باقي آاراء ا◊رفي ÚاŸشصارك Úلـ
«وأاج» م -ن ح -رف -ي -ي صص-ن-اع-ة ا◊ل-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي
وا÷ل -ود والسصÒام -يك وال -رسص -م ع -ل -ى ال -زج -اج
وال- -ن -ح -اسض وغÒه -ا ع -ل -ى أاه -م -ي -ة م -ث -ل ه -ذه
اŸع -ارضض ل -ل -تسص -وي -ق Ÿن -ت -وج -ات -ه -م ا◊رف-ي-ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ف-ن-ية .وجّددوا باŸناسصبة دعوتهم
للحصصول على الدعم أامام ارتفاع أاسصعار اŸادة
األولية التي تهدد بعزوف الكث Òمن ا◊رفيّÚ
عن مواصصلة ‡ارسصة الصصناعة التقليدية.

ا◊ركية متواصصلة بعد تظاهرة عاصصمة الّثقافة العربية

قسسنطينة تدشّسن قاعة كÈى للعروضض ال ّسسينمائية بسسعة  300مقعد
لعمال لرّواد الفن ال ّسصابع
أاحدث الّتقنيات لتقد Ëأاحسصن ا أ

لنشصطة
تتواصصل بقاعة العروضض الكÈى أاحمد باي بقسصنطينة ا أ
لعÓم لسصنة
السصينمائية التي ينظّمها الديوان الوطني للثقافة وا إ
 ،2017ذلك بعد تدشص Úقاعة سصينمائية تتّسصع لـ  300مقعد ›هزة
لنشص-ط-ة تعرف حضصور
ب-أاح-دث ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ف-ن-ي-ة .ا أ
وجوه فنية وتلفزيونية شصهÒة إا ¤جانب كوكبة من
اŸثقف Úواıرج ،Úالذين أارادوا مشصاركة هذا
ا◊دث الثقا‘ الذي يعت Èسصابقة بقاعة أاحمد باي،
ومكسصب كب Òلسصكان قسصنطينة وفنانيه يعّول عليها
‘ البقاء على ا◊ركية التي شصهدتها منذ تظاهرة
عاصصمة الثقافة العربية .2015
على هامشض عرضض فيلم «لل لند» للمخرج «داميان
تشصازيل» ،أاشصرف وا‹ قسصنطينة «كمال عباسض» إا¤
لعÓم
جانب اŸدير العام للديوان الوطني للثقافة وا إ
«ÿضصر بن تركي» على تدشص Úورشصات للموسصيقى
تكرÁا للفنان Úالراحل Úيأاتي ‘ مقدمتهم «عبد
اŸؤوم - -ن ب - -ن ط - -وب - -ال» و»ا◊اج ﬁم- -د ال- -ط- -اه- -ر
الفرقا ،»Êحيث سصيكونان Ãثابة مدرسصت Úلتعليم
فنون العزف على البيانو ،الكمان والقيثار ،هذا إا¤
جانب فتح ورشصة للرسصم والتكوين ‘ الفنون التشصكيلية والتلوين ،فضصÓ
عن التكوين ‘ الصصولفاج ،القاعة اıصصصصة للعروضض السصينمائية
وال -ت -ي تسص -ع  300م-ق-ع-د ت-ت-وف-ر ع-ل-ى أاح-دث ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ال-عرضض
لفÓم العاŸية وفق
الرقمية لتكون بذلك جاهزة لعرضض أاحدث ا أ
لعÓم.
الÈنامج اŸسصطّر من طرف الديوان الوطني للثقافة وا إ
لعÓم ÿضصر بن تركي أان هذه
من جهته ،أاّكد مدير ديوان الثقافة وا إ

ا÷هود تنصصب كلها ‘ إاطار التعريف Ãا تزخر به عاصصمة الشصرق
ا÷زائري باعتبارها مدينة ثقافية وفنية بامتياز ،وأان افتتاح قاعة
لفÓم السصينمائية إا¤
للسصينما Ãرفق «الزينيت» سصيكون Ãثابة رجوع ا أ
م -دي -ن-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة ح-يث سص-ي-ت-م-ك-ن ا÷م-ه-ور م-ن
حضصور أافÓم عاŸية أاشصرف الديوان على اقتنائها
من شصركات أاجنبية ،و” تسصطÒها وفق برنامج
سص-ي-ع-رضض م-ا ي-ق-ارب  12ف-ي-ل-م م-ن-ه-ا فيلم القصصة
اÛنونة «Ÿاكسض وليون» للمخرج «جوناثان باري»
وفيلم «الغطسصة الكبÒة» ıرجه «لوكا قوادانينو»
لفÓم العاŸية،
و فيلم «ا◊رب» و غÒها من ا أ
لسصيوية التي يعمل الديوان ‘ الفÎات
العربية ،ا آ
ا◊ال -ي -ة ع -ل -ى اق -ت -ن-ائ-ه-ا م-ن أاج-ل ع-رضص-ه-ا ع-ل-ى
ا÷م -ه-ور ،وح-ت-ى ي-ت-م Œه-ي-ز م-ك-ت-ب-ة تضص-م أافÓ-م
متنوعة.
يضصاف ا ¤هذا التناغم والتنوع ،افتتاح ورشصت Úأاو
لحرى مدرسصت Úلكل من عميد أاغنية اŸالوف
با أ
«ا◊اج ﬁم- -د ط -اه -ر ف -رق -ا »Êوال -ف -ن -ان «ع -ب -د
اŸؤومن بن طوبال» وكذا ورشصة للرسصم والتكوين ‘
الصص-ول-ف-اج .ه-ذه اŸب-ادرة ت-ت-ي-ح ل-لشص-ب-اب اŸوه-وب ف-رصص-ة ت-ع-ل-م ف-ن
لسصاتذة من قسصنطينة
اŸالوف ،هذا إا ¤جانب فتح مناصصب عمل أ
للت اŸوسصيقية و تلقﬂ Úتلف الفنون ،كما تعد خطوة
للتكوين ‘ ا آ
فتح اسصتوديو للتسصجيل Ãثابة دعم للشصباب وبعضض الفنان Úلتسصجيل
أاغانيهم.
قسصنطينة :مفيدة طريفي

وجهة نظر

ال ّصسناعة التّقليدية تسستقطب
ا÷مهور Ãعرضض القصسبة
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إا ¤كل الذين
قرأاوا صسحيح البخاري

◊د السص- -اع- -ة  ⁄ي- -ج- -ت- -م- -ع
ال -ب -اح -ث -ون وال -ع -ل -م -اء ع-ل-ى
ضص - -ب - -ط نسص - -خ - -ة م - -وّح - -دة
ومشصÎكة من كتاب أابي عبد
الله بن اسصماعيل بن ابراهيم البخاري
اŸعروف عند العموم بالبخاري نسصبة
إا ¤مدينة بخارى التي ولد بها وتو‘
بسص-م-رق-ن-د...ف-ه-ناك النسصخة العثمانية
تقابلها الدمشصقية ثم تليها الÎكية زيادة
لي -ران -ي -ة واŸصص-ري-ة وصص-ول إا ¤بقلم :جمال نصصر الّلـه
ع -ل -ى ا إ
ال -ع -راق -ي -ة...وي -ك-م-ن الخ-تÓ-ف ‘ ك-ل
لحاديث التي وردت بهذا الكتاب الضصخم
هاته الطبعات ‘ عدد ا أ
فقط...إا ¤درجة أان إاحدى دور النشصر ضصبطت أازيد من سصت مائة أالف
حديث وأاخرى اقتصصرت على أالف...Úوواحدة جاوز جهد اّÙققÚ
لربعون أالفا....إالخ .وهذه أاول مشصكلة سصتواجه الباحث ‘ موضصوع
فيها ا أ
لقرب للصصواب؟ وعلى أاية طبعة يعتمد ويسصÏ؟د
لصصح وا أ
اختيار أاّيهما ا أ
وأاي طبعة يصصدق ما جاء فيها أام أانه يجمعها كلها ويحقق فيها؟ ويعتÈ
هذا الكتاب عند أاهل السصنة وا÷ماعة عن أانه أاصصح كتاب بعد كتاب الله
لنه يؤوّرخ للسصÒة النبوية ومنه يسصتمد كل مسصلم نهج الرسصول الكرË
أ
وطرائق عيشصه وحكمه على عدة مسصائل تخصض شصؤوون ا◊ياة....ففي
لخÒة اشصتعلت شصبه حروب كÓمية ب Úعدة فقهاء وأائمة
السصنوات ا أ
لزهر نفسصه وب Úدعاة العلمانية واللبÒالية من
خاصصة اÙسصوب Úعلى ا أ
جهة؟! نظ Òما جاء ب Úطّياته من أاحاديث تتناقضض من النصصوصض
القرآانية وأاخرى تسصيء لشصخصض النبي الكر ،Ëونعطي هنا أامثلة حيّة
حتى ننقل الفكرة بكل موضصوعية (كحديث عائشصة رضصي الله عنها و‘
باب مباشصرة ا◊ائضض الصصفحة  44تقول فيه بأان النبي كان يأامرها
فتتآازر ثم يباشصرها وهي حائضض؟ا) شصخصصيا بحثت عن هذه اŸعضصلة ‘
الكتاب الطبعة  2011عن دار أالفا ،فوجدتها مكتوبة وقلت ‘ قرارة
لحاديث ثم
نفسصي كيف فلتت هذه ا÷ملة من أاع Úالذين رقموا ورتبوا ا أ
لسصواق؟كذلك قضصية تأاخر
راجعوه وقدموه للقراء ليباع للعامة ‘ ا أ
الوحي ‘ كتاب التعب Òوكيف أان الرسصول وبعد أان تو‘ ورقة بن نوفل
عّم خديجة عليها الرضصوان والسصلوان ،صصعد إا ¤قمم ا÷بال وكلما أاوفى
بذروة جبل ليلقي بنفسصه تبدى له جÈيل وقال له (يا ﬁمد أانت رسصول
الله) ،فتقر نفسصه ويسصكن جأاشصه فÒجع عن ذلك .وحديث مثل هذا أاثار
ضصجة كÈى وعدة مناظرات ،كذلك حديث أامرت أان أاقاتل الناسض حتى
يقولوا ل إاله إال الله ،زيادة على أاحاديث أاخرى نسصتحي هنا عن ذكرها
لنها تخدشض ‘ عظمة خلق الله ،متسصائل Úهل كتب البخاري هذا حقا
أ
لح - -اديث
أام أان أان- - -اسص- - -ا أاخ- - -رى ج- - -اءت م- - -ن ب- - -ع- - -ده وحشصت ه - -ذه ا أ
لحرى إابعادها
حشصوا...وفرضصا لو حدث هذا Ÿاذا  ⁄يتم تنقيتها أاو با أ
لسصÓ-م
لع-داء ا إ
ن -ه -ائ-ي-ا م-ن ال-ط-ب-ع و–اشص-ي-ه-ا ح-ت-ى ل تصص-ب-ح ف-رصص-ة أ
اÎŸبّصص Úبديننا كي يتخذونها ذريعة ويشصتموننا بها بل يناظروننا بها
ويتخذونها حجة خاصصة.
لخضصر للخروج
وأانّ جل من راجع هذه الطبعات وأاعطاها الضصوء ا أ
لحاديث
للقراء مشصايخ معروف عنهم ورعهم وتقواهم ،فهل نأاخذ بهذه ا أ
ونصصدق بأانها حدثت حقا وأان البخاري نقلها بأامانة ،ثم من الذي أاقّر
بأانه أاصصح كتاب وعلى أاي أاسصاسض قيل هذا؟ أامن حيث الصصدق أام النقل؟
فأاي صِصحية هذه والبخاري يرفع لنا أاشصياء ل تتوافق البتة مع مقاصصد
القرآان نفسصه وليسض مقاصصد الشصريعة فقط؟ كيف نصصّدق ذلك ونحن
لح -اديث ال -ت -ي ل ت -ت -واف -ق وت-ت-م-اشص-ى م-ع ح-ب-ي-ب-ن-ا
ن -ل -ت -مسض عشص -رات ا أ
لنبياء واŸرسصل...Ú؟
اŸصصطفى وخ Òاÿلق...البشص Òالنذير...خا” ا أ
الذين انتقدوا البخاري يعدون بالعشصرات وهم يعاصصروننا من علماء
للبا Êرحمة الله
ومفكرين ،بدءاً من ا◊افظ بن حجر إا ¤النووي إا ¤ا أ
وصصول إاﬁ ¤مد الغزا‹ ،فهذا يقول ها هي مشصكلتي مع البخاري
وآاخر يقول بأانه كان ينقل دون “حيصض وتدقيق وآاخر يÈئ البخاري
لصصلية التي  ⁄توجد على الرغم من أان كتبا
نهائيا ويطالب بالنسصخة ا أ
لن ﬁف-وظ-ة ،ف-م-ا ال-ذي ي-ج-ع-ل
و›ل -دات أاخ -رى ك -ت -بت ق -ب-ل-ه وه-ي ا آ
‡ا يÎك لهم اÛال ‘ التشصكيك
النسصخة ا أ
لصصلية للصصحيح Úنادرة ّ
” ضصّمها عن قصصد
و
،
ي
ر
ا
خ
ب
ل
ا
ة
ا
ف
و
د
ع
ب
ت
ف
ي
ص
ض
أ
ا
ث
ي
د
ا
ح
أ
ل
ا
ف
عن أان آال
ّ
لسصÓ- -م م- -ن ا÷ذور ك- -ان ذلك سص -ن -وات ا◊روب الصص -ل -ي -ب -ي -ة
لضص- -رب ا إ
وا◊مÓت اŸغولية والفارسصية وصصول إا ¤الرومانية وأاخÒا الشصيعية.
لنه غÒ
لحاديث وأاعطوها تسصمية (ضصعيف) أ
أاما الذين ردوا الكث Òمن ا أ
متواتر وهو ُمبلغ فقط فهم أاكدوا بأان كل شصيء فع Óمكتوب لكن
ŸخÈين ‘ رحلة العنعنة والسصÎسصال بحكم أان
اŸسصؤوولية تقع على ا ُ
لخطاء واردة
وسصائل التصصال كانت غ Òمتوفرة آانذاك ،وبالتا‹ فاإن ا أ
دائما وزلة لسصان واحدة تؤودي بالقصصد إا ¤الهاوية ونحو عدة مزالق.
وبالختصصار اŸفيد البخاري إاذ نعتز بجهده واجتهاده وتعبه ‘ رحÓته
الشصاقة وجرحه وتعليله .فإانّ مسصأالة عدم ضصبط كتابه الكنز هذا يتحّمل
لفاضصل ،الذين قاموا Ãراجعة وجمع كل النسصخ التي
تبعاتها شصيوخنا ا أ
لحاديث النشصاز ُتطبع على
وقعت ب Úأايديهم وحّرروها ثم تركوا تلك ا أ
الورق ،وصصار كل هذ ا÷هد يحتل مكانة الÎاث اŸقدسض ‘ ﬂيالنا
ا÷م -ع -ي ل -ت -ن -ه -ل م -ن -ه أاج -ي -ال ب -ع -د أاج -ي -ال ،ث -م –دث الن-قسص-ام-ات
والن -ف -ع -الت ‘ ال -ق -رن( Úال -عشص -ري -ن وال-واح-د وال-عشص-ري-ن) إا ¤درج-ة
لخر ومن نفسض اŸلة،
التناطح والتقاتل والتكف Òبل حتى بإاباحة دم ا آ
وكل ذلك بسصبب أان القاعدة  ⁄تكن من صصناعة العقل اŸتب ّصصر واŸتدّبر
لعلهم يفلحون؟ا
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’حزاب السضياسضية قبل اسضتحقاقات  ٤ماي
موقع الّتواصضل ا’جتماعي ‘ أانشضطة ا أ
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صضفحات دعائية للّزعامات أاك Èمن التّرويج للÈامج وا’أفكار
إإجماع على عدم تأاث Òإ’تصصال إ’لكÎو Êعلى إ’نتخابات إلّتشصريعية
@ العنف الّلفظي تعب Òعن غياب ثقافة ا’فÎاضضي
@ شضهادات أاسضاتذة ومناضضل Úتنقلها «الشضعب»
’حزاب
ترك العزوف ا’نتخابي ‘ ﬂتلف ا’سضتحقاقات التشضريعية واÙلية السضابقة أاثرا بالغا على ا أ
’قناع الّرأاي العام بالتصضويت .كÌة اŸشضاكل الداخلية
السضياسضية التي باتت ﬁرجة ،وأاصضبحت تناضضل إ
’داء ال-ك-ث Òم-ن ال-تشض-ك-يÓ-ت السض-ي-اسض-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى الŸÈان ،وّل-د ب-ي-ئة سضياسضية عنيفة
وا’ن-ت-ق-ادات أ
“ّي -زه-ا ت-ب-ادل ا’ن-ت-ق-ادات وا’ت-ه-ام-ات بﬂ Úت-ل-ف ال-ف-اع-ل ،Úوه-و م-ا ج-ع-ل اÿط-اب ال-ع-ن-ي-ف ي-ن-ت-ق-ل
’حزاب على مسضتوى شضبكات التواصضل ا’جتماعي با’نتقاد ،حتى
للمواطن الذي ينهال على صضفحات ا أ
العا ⁄ا’فÎاضضي ’ يخفى من العنف ‘ مشضهد يؤوكد الصضعوبة الكبÒة أامام التشضكيÓت السضياسضية ‘
اسضÎجاع ثقة اŸواطن ا÷زائري .لهذا كان الÎكيز ‘ ا◊ملة ا’نتخابية ا÷ارية على هذه اŸسضأالة،
’حزاب ’سضتمالة الناخب وإاقناعه بالتصضويت ‘ موعد  ٤ماي القادم.
حيث ترافع ا أ
اسضتطÓع :حكيم بوغرارة
’حزاب السصياسصية ‘
من هنا –اول ا أ
ا÷زائر مواكبة التحو’ت التكنولوجية،
اسص-ت-غÓ-ل م-واق-ع ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
على غرار «فايسصبوك» و»توي »Îمن أاجل
ال -ت -ع -ري -ف ب -ن -فسص -ه -ا أاك Ìواسص -ت -ق-ط-اب
م- -ن -اضص -ل Úوم -ت -ع -اط -ف Úج -دد –ّسص -ب -ا
ل Ó-ن -تشص -ار وت -ع -زي-ز ف-رصص-ه-ا ‘ ال-ت-ف-وق
با’سصتحقاقات القادمة.
ب -اتت مسص -اح -ات ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
فضصاءات مهمة ‘ الدول الغربية لقلب
موازين ا’نتخابات وﬁاولة التأاث Òعلى
ال -رأاي ال -ع -ام ،ح -يث أادى ان -خ -راط ت -لك
الدول بصصفة كبÒة ‘ ›تمع اŸعلومات
ا ¤ب- -ن- -اء ث -ق -اف -ة ج -دي -دة ،ج -ع -لت م -ن
ال -ت -ف -اع -ل -ي -ة السص -م-ة ال-غ-ال-ب-ة م-ن خÓ-ل
تقنيات ا’تصصال ا◊ديثة .هذه التقنيات
’ح-زاب
تسص -اع -د ع -ل -ى ت -وسص -ي-ع نشص-اط ا أ
وانتشصارها على نطاق واسصع ،وهو ما ’
يوجد ‘ ا÷زائر حيث نسصجل مفارقات
ك- -بÒة ‘ ه- -ذا اÛال ،ح- -يث تشص -ت -ك -ي
أاحزاب اŸوا’ة من كÌة السصب والشصتم
وال - -ق- -ذف ‘ ،ال- -وقت ال- -ذي Œد ف- -ي- -ه
اŸعارضصة مسصتفيدة من تلك اŸسصاحات
من خÓل الÎويج ÿطابها اŸنتقد ،وهو
ما يتوافق مع الكث Òمن عقليات جمهور
«ال- -ف- -ايسس ب- -وك» ،ال- -ذي ’ ي- -فّ- -وت أاي- -ة
مناسصبة لÓنتقاد والتهكم.
’ح -زاب
ت- -ت- -مّ- -ي- -ز م- -ع -ظ -م صص -ف -ح -ات ا أ
ا÷زائ- -ري- -ة ع- -ل- -ى شص- -ب- -ك- -ة ال- -ت- -واصص- -ل
ا’جتماعي «فايسصبوك» و»توي »ÎبÎكيز
مضصامينها على نشصاطات زعامتها سصواء
من خÓل بث فيديوهات دورات اŸكاتب
السصياسصية واللجان اŸركزية أاو الندوات
الصصحافية ،وحتى اŸقا’ت الصصحافية
‘ سص -ي -اق ال -دع -اي -ة ل -نشص -اط -ات ا◊زب
ومواكبة اŸنافسصة مع ﬂتلف التيارات
’خ -رى ب -ال -ن -ظ -ر Ÿا Œل -ب-ه مسص-اح-ات
اأ
التواصصل ا’جتماعي من اهتمام وكÌة
اŸرتدين عليها ‘ صصورة ‰طية تؤوكد
’ح -زاب ال -ت -ي ت -ب-ق-ى ت-ف-ت-ق-د
وضص -ع -ي -ة ا أ
لÈامج واضصحة تكون نقطة التقاطع بÚ
اŸناضصل Úوالقيادات.
ه -ذه ال -ظ -اه -رة ل -يسصت ب -ا÷دي-دة ع-ل-ى
السصاحة السصياسصية ،حيث يبقى التداول
وتقبل ا’نتقادات واÓŸحظات أامر غÒ
مقبول ،وهذا منذ ا◊ركة الوطنية‘ ،
صصورة تعكسس ا÷دل القائم ب Úما تريده
’ح- -زاب وم- -ا “ارسص- -ه ،ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اأ
ال -زع -ام -ات ت-ت-ح-دث ع-ن ال-دÁق-راط-ي-ة
وضصرورة التداول على السصلطة وغÒها

من القيم اŸثلى ،ولكن تبقى اŸمارسصة
بعيدة عن كل تلك اÿطابات.
ك -م -ا أاّن ال -ك -ث Òم -ن اŸن -اضص -ل Úال -ذي-ن
ي-ت-قّ-ب-ل-ون اÿط-اب-ات والتوجيهات بصصدر
رحب ‘ العلن ويرّدون بطرق عنيفة عÈ
’حزاب ‘ مسصاحات التواصصل
صصفحات ا أ
ا’ج -ت -م -اع -ي ،وه -و م -ا دف -ع-ن-ا ل-ت-قصص-ي
حقيقة هذه الصصفحات ومدى اسصتغÓلها
‘ شصرح الÈامج وجلب اŸناضصل Úبعيدا
’نا وحب الذات.
عن ا أ
’ح- -زاب اسص- -ت- -غÓ- -ل ا’ن- -تشص- -ار
–اول ا أ
ال-واسص-ع لشص-ب-ك-ات ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اعي
للتوغل أاك ‘ ÌاÛتمع وكسصب مناضصلÚ
ول -و افÎاضص -ي Úت -دع -م ب -ه-ا الصص-ف-ح-ات
ويرهب بها خصصومها السصياسصي.Ú
وقبل التشصريعيات بأاشصهر قليلة تزايدت
’ح-زاب بشص-ك-ل ره-يب
ع -دد صص -ف -ح-ات ا أ
حتى أان كل مكتب ‘ بلدية قام بإانشصاء
صصفحة ع« Èفايسس بوك» لتعبيد طريق
النجاح نحو اÛلسس الشصعبي الوطني.
يحدث هذا ‘ وقت أاعلن فيه «مارك
زوك -ربÒج» ال -رئ -يسس ال -ت -ن -ف -ي-ذى Ÿوق-ع
«فيسس بوك» عن وصصول عدد مسصتخدمى
اŸوقع إا 1 . ٥٩ ¤مليار مسصتخدم عÈ
ال -ع -ا ⁄ح -ت -ى ي-ن-اي-ر  ،2016ك- -م -ا كشص -ف
اŸسصتشصار واŸدرب ‘ مضصمار ا’عÓم
ا’جتماعي ،واıتصس ‘ متابعة مواقع
’ح-م-د ‘
ا’تصص-ال ا’ج-ت-م-اع-ي خ-ال-د ا أ
آاخر تقرير صصادر ‘ نهاية  ،201٥أان
عدد اŸشصÎك Úا÷زائري ‘ Úمسصاحة
«فايسس بوك» بلغ  ٨ . 2مليون مشصÎك،
وهو ما يجعل بÓدنا ‘ الصصف الرابع
عربيا بعد مصصر ،السصعودية والعراق ،وهو
رقم كب Òيؤوكد مدى توغل التكنولوجيات
’مر
ا◊ديثة ‘ اÛتمع ا÷زائري ،ا أ
’ح-زاب ال-ت-ي ب-اتت
ال -ذي يسص -ي-ل ل-ع-اب ا أ
تتخوف من العزوف ا’نتخابي وبالتا‹
اسصتغÓل كل ما هو متاح لرفع حصصصس
‚احها.
تب Úمن خÓل اسصتطÓع عديد اŸكلفÚ
’حزاب
با’تصصال على مسصتوى عينة من ا أ
ع -دم اق -ت -ن-اع-ه-م ب-ال-ت-أاث Òال-واسص-ع ل-ه-ذه
اŸسص - -اح - -ات ،م - -وضص - -ح Úب- -أان- -ه ع- -ا⁄
افÎاضصي ’ Áكن بناء اسصتنتاجات أاو
برامج اسصتشصرافية أاو ا’تكال عليه لقلب
نتائج ا’نتخابات التشصريعية اŸقبلة أاو
’خرى ،غ Òأانهم
اŸواعيد ا’نتخابية ا أ
أاكدوا على ضصرورة مواكبة هذا الفضصاء.

جبهة إلتحرير إلوطني ..
«لو’ إلسصب وإلشّصتم؟؟؟؟»

أاّك -د حسص Úخ -ل -دون اŸك -ل-ف ب-ا’تصص-ال
السصابق ‘ حزب جبهة التحرير الوطني

‘ تصصريح لـ «الشصعب» ،أانّ التواجد على
صصفحة «فايسس بوك» و»توي« »Îشصر ’بد
’نه بقدر ما فيه جمهور كب Òيقبل
منه» ،أ
ع -ل -ي -ه -ا إا’ أان -ه ج -م -ه-ور ورأاي ع-ام غÒ
م -ت -ج -انسس ،و’ Áك -ن ب -ن -اء ت -وق-ع-ات أاو
ال -ت -ح -ك-م ف-ي-ه أاو ت-وج-ي-ه-ه ’ع-ت-ن-اق آاراء
معينة ،معÎفا ‘ ذات الوقت بتوجيه
ه - -ذه اŸسص - -اح - -ات سص - -واء م- -ن خÓ- -ل
الصصفحة الرسصمية للحزب أاو صصفحته
اÿاصصة من باب أانه مكلف با’تصصال
’فÓن» ا ¤ا’هتمام
على مسصتوى «ا أ
’ول Ÿا تقتضصيه
بنشصاط اŸسصؤوول ا أ
الظروف وأاعراف ا◊زب ،مؤوكدا
ع- -ل- -ى ضص- -رورة ا’ه- -ت- -م -ام ب -ك -ل
’م -ر ال -ذي سص -ي-أات-ي
ال -نشص -اط -ات ،وه -و ا أ
بالتدرج.
وأاضصاف خلدون أاّن هذه اÓŸحظة وإان
كانت صصحيحة إا’ أان ا◊زب مرن مع
ﬁ 120افظة وأاك Ìمن  1٥٤1قسصمة ‘
›ال انشص -اء صص -ف -ح -ات ع -ل -ى شص -ب -ك-ات
ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ت-كثيف ا’تصصال
بŸ Úناضصل Úوالقيادة ،وكسصب أاصصوات
الناخب Úقبل ا’سصتحقاقات.
وتأاسّصف خلدون ’نتشصار السصب والشصتم
والقذف ‘ ردود جمهور «فايسس بوك»
’ح -زاب واŸك -ل -فÚ
ع- -ل- -ى صص- -ف -ح -ات ا أ
با’تصصال ،موضصحا بأاّن تلك السصلوكات
العنيفة ‘ العا ⁄ا’فÎاضصي وخاصصة من
قبل بعضس اŸناضصل Úيؤوكد عدم وجود
ثقافة ا’فÎاضصي ‘ ا÷زائر واحتكاره
م - -ن ق - -ل ›م - -وع - -ة م - -ن اŸرف - -وضصÚ
اج -ت-م-اع-ي-ا ال-ذي ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى تسص-وي-ق
اÿاطب ال- -ع- -ن- -ي- -ف وال -ب -ذيء ،وه -و م -ا
يجعلني أاؤوكد على عدم جدية الكث Òمن
جمهور «الفايسس بوك» الذي ’ أاعتقد
أاّن-ه ي-ت-أاّث-ر أاو ي-ؤوّث-ر ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ،وع-ليه
فا◊زب يعتمد على معطياته ومعلوماته
اÿاصصة ‘ التحضص ÒلÓنتخابات.
جّدد خلدون الذي “ّكن من جلب 2٤
أالف معجب على «فايسصبوك» –ذيره من
ﬂاطر ا’عÓم ا’لكÎو ،Êالذي بات
مسص -اح -ة ’ع -ت -داء ع-ل-ى ا◊ي-اة اÿاصص-ة
’خ- -ري- -ن وضص- -رب اسص- -ت- -ق- -رار
وشص - -رف ا آ
’ح -زاب،م -ت -م -ن -ي -ا –سصÚ
ال- -ه -ي -ئ -ات وا أ
اŸضص - -ام Úمسص - -ت- -ق- -ب ،Ó- -وŒنب السصب
وال- -ق- -ذف والشص- -ت- -م ‘ سص- -ي- -اق ت- -ع- -زي- -ز
اŸم- -ارسص- -ة ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة وت- -وسص- -ي -ع
ا◊ريات.

حركة ›تمع إلسصلم .....
مقري «أإنا إ◊زب»

اعÎف لعور نعما Êنائب رئيسس حركة

’سضتاذ سضاعد سضاعد
ا أ
من جامعة الدكتور خالد بالسضعودية

«مناضصلو إأ’حزإب يعارضصون
توّجهات قيادتهم بالسصب وإلشّصتم»

›تمع السصلم بسصيطرة النشصاط القيادي،
وخ- -اصص- -ة رئ- -يسس ا◊زب ع- -ب- -د ال -رزاق
م- -ق- -ري ع- -ل- -ى صص- -ف- -ح- -ات ال- -ت- -واصص -ل
ا’ج- -ت- -م- -اع -ي ،م -وضص -ح -ا ب -أان م -ب -ادئ
ا’ع Ó-م والسص -اح -ة السص -ي -اسص -ي-ة ت-ط-لب
’ول وهذا
دائما التعامل مع اŸسصؤوول ا أ
أامر طبيعي ،وبالتا‹
فسصيطرة

القيادة
ع- - - -ل- - - -ى وسص - - -ائ - - -ل
ا’تصصال ا◊زبية أامرا إايجابيا
ط- -اŸا أان- -ه ي- -ت- -ج- -اوز ا◊زب وب- -ت- -ع -ل -ق
ÃعامÓت خارجية.
وأاع - -قب ق - -ائ ..« :Ó- -ال - -واق - -ع ي- -ف- -رضس
’ف -ك-ار والÈام-ج ول-ك-ن ‘
ا’ه -ت -م -ام ب -ا أ
ا÷زائر هذه هي قواعد اللعبة والظاهرة
’حزاب»،
معممة على كل ا أ
و‘ سص -ي -اق ح -دي -ث -ه ع -ن ان -تشص -ار السصب
’حزاب
والشصتم والقذف على صصفحات ا أ
ع Èمسص -اح -ات ال -ت -واصص -ل ا’ج -ت -م -اع-ي
اع-ت Èن-ع-م-ا Êال-ظ-اه-رة ب-ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘
ا÷زائر من خÓل انتشصار عقلية تسصويد
كل شصيء والكل متهم ‘ ا÷زائر ،وأاشصار
ا ¤ضص - - -رورة دراسص- - -ة ه- - -ذه ال- - -ع- - -ن- - -ف
ال -ل -ف -ظ -ي،وﬁاول -ة ت -ه -ذيب اسص -ت -ع-م-ال
مسصاحات التواصصل ا’جتماعي وتوظيفها
إايجابيا.
واسص-ت-ب-ع-د ن-ع-م-ان ب-اŸقابل وصصول تأاثÒ
تلك مسصاحات التواصصل ا’جتماعي على
ا’نتخابات من خÓل ترجيح الكفة أاو
زي -ادة ح -ظ -وظ ط -رف م -ع Úل-ه شص-ع-ب-ي-ة
ك- - -بÒة ع- - -ل - -ى مسص - -اح - -ات ال - -ت - -واصص - -ل
’ّن ال -واق -ع ي -ؤوّك-د سص-ل-ب-ي-ة
ا’ج -ت -م -اع -ي أ
جماه Òمواقع التواصصل ا’جتماعي التي
ت-ك-ت-ف-ي ب-ا÷ل-وسس ق-رب ال-ت-ك-ن-ول-وج-يات
ا◊دي -ث -ة ب -ي -ن -م -ا ي -ب -ق-ون ع-اج-زي-ن ع-ن
‡ارسصة تلك القناعات التي تبقى سصلبية
’ن- -ه ‘ وقت ا◊رك- -ة ال- -ع -دي -د ب -رفضس
أ
ا◊ركة ،وبالتا‹ ’ Áكن ا’عتماد عليها
للفوز با’نتخابات ،وحتى ا’نتخابات ‘
’م -ور خ -ارج
ا÷زائ -ر ت -ب -ق -ى خ -اضص -ع -ة أ
اŸن -افسص -ة ال -ن-زي-ه-ة م-ث-ل-م-ا ي-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه
ا÷ميع من سصلطات وأاحزاب ‘ انتظار
ت- - -ط- - -ور اŸم- - -ارسص- - -ة ا’ن- - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة
والدÁقراطية Ãكافحة التزوير.
ويعت Èمقري رئيسس حركة ›تمع

موازين
جهة
معينة،لكنه
أاكد على أانها
فضص -اء ج -دي -د
للتعريف
باÎŸشصحÚ
وﬁاول- - - -ة ج - - -لب
مناضصلÚ
ومتعاطف Úلكن يبقى
ال- -ت- -أاث Òالشص -خصص -ي أاو
ت- -أاث Òالشص- -خصص- -ي- -ة ط -اغ -ي ع -ل -ى ت -أاثÒ
الÈامج.
وقال باŸقابل أانّ ا◊زب حيـّن موقعه
ا’لكÎو Êوأاعطاه نفسصا جديدا – ّسصبا
لÓ-سص-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة ،وك-ذا م-واك-ب-ة
ال- - -ت- - -ح - -و’ت و“ك ÚاŸن - -اضص - -ل ÚعÈ
ﬂت- -ل- -ف أان- -ح- -اء ال -وط -ن م -ن م -ت -اب -ع -ة
نشصاطات ا◊زب عن كثب.

السص -ل-م رائ -دا ح-ق-ي-ق-ي-ا ‘ اسص-ت-ع-م-ال
مسص-اح-ات ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ،ح-يث
ي- -ت -ك -ف -ل ه -و ب -نشص -ر ال -رسص -ائ -ل وال -ردود
والبيانات ‘ أاوانها بد’ من الÎكيز على
ال-وسص-ائ-ل ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وب-رز ع-ب-د ال-رزاق
م -ق -ري ‘ اسص -ت -ع -م -ال ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات
ا◊ديثة ومّكن ا◊ركة من شصعبية كبÒة
‘ هذا اÛال.
ويعكسس هذا التفوق ولو أاّنه  ⁄يخرج عن
’نا
قاعدة «أانا الدولة» ،حيث يسصيطر ا أ
ع -ل -ى صص -ف -ح -ة ال -رج-ل م-ن خÓ-ل إاب-راز
صصوره والفيديوهات التي تعنى بتغطية
نشصاطاته.

إلتجّمع إلوطني إلدÁقرإطي »...
’ ننكر إلّدعاية لزعيم إ◊زب»
اعت Èشصهاب صصديق اŸكلف با’تصصال
‘ ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن -ي ال -دÁق -راط -ي
مسص -اح-ات ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي فضص-اء
’حزاب السصياسصية ،موضّصحا
جديدا على ا أ
’رن- -دي» وب- -ع- -د اŸؤو“ر ال -وط -ن -ي
أاّن «ا أ
’خ Òوضص- -ع نصصب أاع- -ي- -ن -ه ع -ل -ى ه -ذه
اأ
ال -ق-درات ال-ت-ي ت-ظ-ه-ر وأان-ه-ا م-ه-م-ة م-ن
خÓل اسصتقطاب ا÷مهور للتعامل معها
مسصتقبل وتوظيفها فيما يخدم مصصلحة
ا◊زب.
و ⁄يتح ّسصسس ‘ رّده على سصؤوال على
ت-خصص-يصس صص-ف-ح-ة ا◊زب ل-ل-دع-اب-ة ا¤
’مر
نشصاط القيادة ،مؤوّكدا بأاّن هذا ا أ

’م Úال-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع
ع -ادي -ا ط -اŸا أان ا أ
’عطاء
السصيد أاحمد أاويحيى هو اّıول إ
ال -ت -ع -ل -ي-م-ات وال-ت-وج-ي-ه-ات ،وم-ن-ه ي-جب
نشص -ره -ا وت -وصص -ي -ل -ه -ا ع Èك -ل ال -ق-ن-وات
ا’تصص -ال-ي-ة ل-ل-ح-زب Ãا ف-ي-ه-ا مسص-اح-ات
التواصصل ا’جتماعي ،وخاصصة فايسصبوك
ال -ذي Áلك ا◊زب صص -ف -ح -ة ف -ي -ه م -ن-ذ
حوا‹  0٥أاشصهر ،والتي انخرط فيها أاكÌ
من  100الف معجب وهذا أامر جميل،
ولكن يبقى افÎاضصيا.
وقال ‘ سصياق حديثه لـ «الشصعب» أان
ال-ك-ثÒي-ن يسص-ت-ع-م-ل-ون مسص-اح-ات ال-تعليق
للسصب والشصتم وا’نتقام ‘ ظاهرة تؤوكد
ع -دم ال -ت -أاق-ل-م م-ع ه-ذه ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ا◊ديثة ،ولكن ا◊زب بتعامل ايجابيا
مع هو بناء وايجابي و’ يهتم بالسصب
والشصتم.
صصّنف صصديق جمهور «الفايسس بوك» ‘
خ -ان -ة شص -ب-اب ال-ل-ي-ل ال-ذي ي-ج-د ‘ ذلك
ال- -وقت راح -ت -ه ‘ ا’ط Ó-ع وال -دردشص -ة،
م- -وضص- -ح -ا ب -أاّن ا’فÎاضص -ي ‘ ا÷زائ -ر
م -ازال ب -ع -ي -دا ع -ن ال -ت-أاث ‘ Òت-وج-ه-ات
الرأاي العام أاو التأاث Òعليه.
وي-ف-رضس ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ني الدÁقراطي
ب- - - -عضس الصص- - - -رام- - - -ة ‘ اŸسص - - -اح - - -ات
ا’فÎاضص -ي -ة م -ن خ Ó-ل “كﬂ Úت -ل-ف
اŸكاتب البلدية والو’ئية فقط بإانشصاء
صص -ف -ح -ات خ-اصص-ة ح-ت-ى تضص-م-ن حضص-ور
ا◊زب ع- -ل -ى  ٤٨و’ي-ة ،وم-ن-ه ام-ك-انية
ت-ف-ادي اسص-ت-ع-م-ال ت-لك الصص-ف-ح-ات ف-يما
يضصر ا◊زب.

إ÷بهة إلوطنية إ÷زإئرية ...
«إلفايسس بوك أإرجع
إهتمام إŸوإطن بالسصياسصة
ولو بالعنف إللّفظي»
كشص- -ف م- -وسص- -ى ت- -وات -ي رئ -يسس ا÷ب -ه -ة
ال -وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة أان-ه يسص-ع-ى ج-اه-دا
لتكييف حزبه مع التكنولوجيات ا◊ديثة
ولو أانه غ Òملم بها كما ينبغي،موضصحا
‘ تصصريحات لـ «الشصعب» أان الشصبكات
ا’جتماعية بكل مسصاوئها تعت Èايجابية،
فهي تقوم بدور كب ‘ Òجلب اهتمام
ال- -رأاي ال- -ع- -ام ا’فÎاضص- -ي ب- -السص- -ي -اسص -ة
’ن ال - -واق - -ع ي- -ؤوك- -د
’ح - -زاب أ
ونشص - -اط ا أ
اسص- -ت -ق -ال -ة ال -ك -ث Òم -ن ا÷زائ -ري Úم -ن
م -ت -اب -ع -ة السص -ي -اسص-ة ول-و ب-السصب والشص-ت-م
والقذف.
ودعا تواتي ا ¤ضصرورة فهم Ÿاذا تنتشصر
الردود العنيفة على مسصاحات التواصصل
ا’ج-ت-م-اع-ي؟وŸاذا ي-ل-ج-أا الفايسصبوكيون
ا÷زائريون ا ¤السصب والشصتم والقذف
’ح -زاب؟ م -وضص -ح -ا:
ع- -ل -ى صص -ف -ح -ات ا أ
«...ع- - - - -ل- - - - -ي- - - - -ن- - - - -ا أان ن - - - -رب - - - -ط ذلك
ب -ال -واق-ع...ف-ا÷زائ-ري-ون ي-ن-ت-ق-م-ون م-ن
واقعهم من مشصاكلهم وبالتا‹ فانتشصار
اÿط- -اب ال- -ع -ن -ي -ف ظ -اه -رة –ت -اج ا¤
–ليل وليسس لوم وعتاب».
واعÎف اŸت- -ح- -دث ‘ سص- -ي -اق م -تصص -ل
بتوغل هذه الشصبكات ‘ ا◊ياة اليومية
للجزائري ،Úلكنه اسصتبعد إان تكون قادرة
ع -ل -ى م -ن -افسص-ة ال-وسص-ائ-ل ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘
التأاث Òعلى نتائج ا’نتخابات أاو قلب

’سصتاذ سصاعد سصاعد من جامعة
قال ا أ
ال -دك -ت -ور خ -ال -د ب -السص -ع -ودي -ة ان-تشص-ار
’ح - -زاب ع - -ل- -ى م- -واق- -ع ال- -ت- -واصص- -ل
اأ
ا’جتماعي
ب- - - -ا÷زائ - - -ر ب - - -دأا
ت- -دري- -ج- -ي- -ا سص- -ن- -ة
 ،200٤وه- - - - - - - - - - -ذا
ال -ت -ح -ول ط -ب -ي -ع -ي
جدا على اعتبار أان
وسص -ائ -ل ال -ت -واصص -ل
ا’جتماعي
أاضص - - -حت ب- - -ي- - -ئ- - -ة
ج- -دي- -دة ل- -تÓ- -ق -ح
’فكار سصواء كانت
اأ
ج -ي -دة أاو سص -ل -ب -ي-ة،
’ح- -زاب
وت - -وج- -ه ا أ
السص -ي -اسص -ي -ة ن -ح -و شص -ب -ك-ات ال-ت-واصص-ل
ا’ج -ت -م -اع -ي ت -وج -ه اضص-ط-راري ب-ع-د
ت -راج -ع ال -ع -م -ل ا◊زب -ي ‘ اŸق -رات
واŸداومات والتجمعات الشصعبية.
واضص - -اف ق- -ائ« :Ó- -إان ان- -تشص- -ار السصب
والقذف من جهتي أاراه طبيعا ولو فيها
’ن بعضس
’شصخاصس ،أ
’سصاءة إا ¤ا أ
من ا إ

ال -زع -ام-ات ق-دم-وا وع-ود ل-ل-م-ن-اضص-لÚ
فأاخلفوا Ãجرد فوزهم انتخابيا ،هذا
من جهة ومن جهة أاخرى مؤوسصسصات
ب - -عضس ا’ح- -زاب ’
تسصمح بحرية الرأاي
داخ- - -ل- - -ه - -ا ف - -ك - -ان
ط -ب -ي-ع-ي أان ي-ح-دث
السصب والشص- - -ت- - -م ‘
الشصبكات
ا’جتماعية».
حول تأاث Òشصبكات
التواصصل
ا’ج- -ت- -م- -اع -ي ق -ال
خالد لنا« :نعم تؤوثّر
ع -ل -ى ا’ن -ت -خ -اب-ات
و‘ ت- -وج -ي -ه ال -رأاي
العام خاصصة الذي يقف على ا◊ياد
وغ Òم -ن -ت -م -ي سص -ي -اسص-ي-ا ،وأاع-ت-ق-د أان
ا’نتخابات الŸÈانية اŸقبلة سصيكون
فيها اŸاضصي السصياسصي بعنفه مرتعا
’حزاب خاصصة
◊رب إاعÓمية ب Úا أ
م - - - -ن خÓ- - - -ل اع- - - -ت- - - -م- - - -اد الصص- - - -ور
والتسصجيÓت».

د  -مصضطفى صضحاري اÿب ‘ Òعلوم ا’عÓم وا’تصضال:

إŸال إلفاسصد وإ÷هوية ورإء إنتشصار إلعنف إ◊زبي
فيما يتعّلق بتقييم صصفحات ا’حزاب السصياسصية ا÷زائرية
على الفايسس بوك فإانه ’بد من النظر إا ¤نشصاط هذه
’حزاب ‘ الواقع ا◊قيقي Ÿعرفة نشصاطها ‘ اÛال
اأ
ا’فÎاضصي وخاصصة من خÓل موقع التواصصل ا’جتماعي
’حزاب السصياسصية ا÷زائرية ’
فايسصبوك ،وÃا أان أاغلبية ا أ
تنشصط إا’ ‘ اŸناسصبات على غرار ا’نتخابات سصواء كانت
رئ -اسص -ي -ة أاو تشص -ري -ع -ي -ة أاو ﬁل -ي -ة ،ث -م ت -غ -يب ع-ن السص-اح-ة
السصياسصية وتعود لسصباتها ،فكيف لها أان تنشصط ‘ اÛال
ا’فÎاضصي وتتفاعل مع جمهورها ،لكن هذا ’ يعني أابدا
’ح-زاب ،ح-يث ‚د صص-ف-ح-ات ب-عضس
ال -ت -ع -م -ي -م ع -ل -ى ك-ل ا أ
’حزاب السصياسصية على الفايسس بوك نشصيطة ووتفاعل مع
اأ
مناضصليها بصصفة شصبه دائمة ،ويزداد ذلك النشصاط عند كل
مناسصبة انتخابية ،لكن ما يعاب عليها هو تركيزها الدائم
وال -ك -ل -ي ع -ل -ى ال -زع -ام -ات دون الÈام-ج واŸت-أام-ل ‘ ه-ذه
الصصفحات يجد طغيان صصور الزعيم ونشصاطاته على باقي
مؤوسصسصات ا◊زب.
هذا من جهة ،ومن جهة أاخرى فإان عدم ا’هتمام بصصفحات
«الفايسس بوك» و»توي »ÎرÃا يعود إا ¤عدم إاÁان هؤو’ء
بقدرة هذه الصصفحات على تعبئة الشصارع وكسصب مناضصلÚ
’كÌ
ومتعاطف Úجدد ،فضص Óعن عدم اهتمام الشصباب وهو ا أ
’حزاب ،لكون
نشصاطا ‘ «الفايسس بوك» بصصفحات هذه ا أ
’حزاب و’ ‘
أاغلبية هذه الفئة ’ تثق ‘ برامج هذه ا أ
زع-م-ائ-ه-ا ال-ذي-ن ج-ث-م-وا ع-ل-ى رئ-اسص-ة أاح-زاب-ه-م Ÿدة ت-فوق
العشصريت Úكاملت.Ú
’حزاب السصياسصية تفطنت للعا⁄
لكن هذا ’ يخفي أان بعضس أ
ا’فÎاضصي وتيقنت بأانه له القدرة على توسصيع قواعدها
’حزاب
الشصعبية و وعائها ا’نتخابي ،حيث جّهزت بعضس ا أ
سص -واء ك -انت م -ن اŸع -ارضص -ة أاو م -ن اŸوا’ة ن -فسص -ه-ا ج-ي-دا
’رندي وطÓئع
’كتسصاح العا ⁄ا’فÎاضصي على غرار حزب ا أ
ا◊ريات وغÒهما.
كما اأّن ا’عتماد على صصفحات ا’أحزاب على «الفايسس

بوك» كمصصدر للمعلومات وحيد غ‡ Òكن ،خاصصة واأن
هناك صصفحات كثÒة على الفايسصوك تنسصب نفسصها
◊زب واحد على غرار حزب جبهة التحرير الوطني
الذي بسصبب مع –ركات بعضس اŸعارضص ÚلÓأم Úالعام
السصابق صصار الفايسس بوك مليء بعشصرات الصصفحات
ال--ت--ي ت--نسصب ن-فسص-ه-ا لÓ-أفÓ-ن ،وه-و م-ا دف-ع الصص-ف-ح-ة
ال--رسص--م--ي--ة ل--ل--ح--زب اإ ¤ا’إسص--راع ‘ ن--ف-ي اأي ارت-ب-اط
للقيادة بتلك الصصفحات.
’حزاب السصياسصية ‘ الدÁقراطيات
و من اŸعروف أان ا أ
ال-ع-ري-ق-ة ت-ع-م-ل ب-ك-ل ال-ط-رق الشص-رع-ي-ة ’سص-ت-قاط مناضصلÚ
ومؤويدين ،ومع انتشصار تكنولوجيا ا’تصصال ا◊ديث كثفت
’ح-زاب ت-رك-ي-زه-ا ع-ل-ى ه-ذه ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊دي-ث-ة
ه -ذه ا أ
ليقينها بفاعليتها الكبÒة .ومن ب Úالوسصائل التي تسصتخدمها
’مريكية وإا‚لÎا
’حزاب السصياسصية ‘ الو’يات اŸتحدة ا أ
اأ
وأاŸانيا وفرنسصا مث ÓاسصتغÓل وسصائل التواصصل ا’جتماعي
’صص-وات خÓ-ل
ل -ل -ت -ع -ري -ف بÈا›ه -ا وأانشص -ط -ت -ه-ا وكسصب ا أ
’حزاب
ا’نتخابات ،لكن ‘ ا÷زائر ’ أاعتقد أان صصفحات ا أ
السصياسصية ‘ ا÷زائر لها القدرة على اسصتقطاب مناضصلÚ
جدد ،وهذا راجع أاو’ إا ¤التخلف ‘ هذا اÛال وطبيعة
اÛتمع ا÷زائري ثانيا ،فمث Óالعملية ا’نتخابية خÓل
’حزاب بل
التشصريعيات واÙليات ’ تتحكم فيها برامج ا أ
تتحكم فيها العشصائرية وا÷هوية ،فضص Óعن الشصخصصيات
اÎŸشصحة لÓسصتحقاق ا’نتخابي.
وع -ل-ي-ه ف-أان-ا ’ أاظ-ن ب-أان ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة ‘ 2017
سص- -تشص- -ذ ع- -ن ه- -ذه ال- -ق- -اع -دة ،ف -ث Ó-ث -ي -ة اŸال وا÷ه -وي -ة
والعشصائرية سصتكون حاضصرة وبقوة ‘ هذه ا’نتخابات ،اأو’
‘ اختيار اŸرشصح ‘ Úالقوائم ا’نتخابية لكل حزب ثم ‘
اختيار اŸرشّصح اŸف ّضصل يوم ا’نتخابات ،سصواء نشصطت هذه
’زرق أاو  ⁄تنشصط ،خاصصة إاذا أاضصفنا
’حزاب ع Èالفضصاء ا أ
اأ
عنصصر عزوف الشصباب عن ا’نتخابات ‘ ا÷زائر ،وهو
’ك Ìنشصاطا ع Èمواقع التواصصل ا’جتماعي.
اأ
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بوسصعادة ب ÚإŸاضصي و إ◊اضصر و إŸسصتقبل

نقاشش عن مآاثر اŸدينة وأا›ادها Ãكتبة «ششايب دزاير»
إنها من إŸدن إ÷زإئرية إلعريقة إلتي يذكرها إلتاريخ إلقد ËوإŸعاصصر ،عايشصت أإحدإثا وﬁطات متميزة فعرفت إلرومان
لندلسس وإŸعمرين إلفرنسصي Úفقاومت بكل شصرإسصة من خÓل قبيلة إلزعاطشصة
وإلÈبر إلفا– ÚإŸسصلم Úوإلفارين من إ أ
لم Òخ-ال-د إ÷زإئ-ري ،وق-ب-ل-ة ل-ث-وإر ج-يشس إل-ت-ح-ري-ر إل-وط-ن-ي ،ك-م-ا شص-ك-لت ولسص-ن Úوعشص-ريات ﬁطة سصياحية
وك-انت م-ق-ر إ أ
لوروبي ،Úإنها بوسصعادة وإحة إ÷زإئر ،إلتي شصكلت
بامتياز ،جلبت لها إلكث Òمن إلفنان ÚوإŸسصتشصرق Úمن إلغرب وإلنبÓء إ أ
لشصهار.
أإول أإمسس ﬁور إلنقاشس– ،ت عنوإن« :تاريخ بوسصعادة»Ã ،كتبة شصايب دزإير إلتابعة للوكالة إلوطنية للنشصر وإ إ
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نشش -ط ال -ل -ق -اء ،ف-اروق زاه-ي صش-احب ك-ت-اب
«ب - -وسش - -ع - -ادة ‘ سش - -ط - -ور ال- -ذي ي- -ح- -ت- -وي حسشب
تصش -ري-ح-ات ال-ك-اتب ›م-وع-ة م-ن اŸق-ا’ت ال-ت-ي
أاصشدرها ‘ العديد من الصشحف الوطنية والتي
حاول من خÓلها دق ناقوسس اÿطر ولفت انتباه
اŸسشؤوول Úحول وضشعية التدهور التي تعرفها حاليا
ب -عضس اŸن -اط -ق ب -اŸدي -ن-ة ،وم-ط-ال-ب-ت-ه ب-ال-ت-دخ-ل
السش -ري -ع ◊م -اي -ة اإ’رث ال -ك-ب Òال-ذي –ت-وي-ه م-ن
الضشياع.
وج -اءت ف -ك -رة ال-ك-ت-اب-ة ع-ن-د
ف- -اروف زاه- -ي ب- -ح- -ك- -م Œرب -ت -ه
الطويلة ‘ التواصشل مع الناسس
وا’سش -ت -م -اع إا ¤ه -م-وم-ه خÓ-ل
مسشÒته العملية كمدير و’ئي
ل -لصش -ح -ة ‘ ع-دة و’ي-ات م-ن
ال - -وط - -ن وك - -ون ب - -وسش- -ع- -ادة
مسش -ق-ط رأاسش-ه ،ف-ق-د ح-اول
«ي- -ق- -ول إان ي- -ك- -ون صش -وت
سشكانه وذاكرتها وﬁاولة
ال -كشش -ف ع -ن م -ا ت-ع-يشش-ه
اليوم من تدهور ‘ اأ’وضشاع».
وجاء تقد Ëالكتاب مصشحوبا بعرضس العديد
من الصشور التي –كي ماضشيها وتأالقها ا◊ضشاري
وا’ج -ت -م -اع -ي وال-ث-ق-ا‘ ،و إا ¤اŸدرسش-ة ال-دي-ن-ي-ة
ك -زاوي -ة سش -ي-دي ال-ه-ام-ل ال-ت-ي سشÒت-ه-ا ‘ فÎة م-ا
اŸرأاة ’ل -ة زي -نب وال -ت -ي تصش -دت ب -ق -وة ل -ل -م -ع-م-ر
الفرنسشي ،فمدرسشة البنات التي أاسشسشت سشنة 1936
وال -ت-ي ك-انت ل-ل-ت-ل-م-ي-ذات ا÷زائ-ري-ات اŸسش-ل-م-ات

سش- - - -اح- - - -ة اسشÎاح- - - -ة
خ- -اصش- -ة ب -ه -ن ،وك -ذلك
م-درسش-ة ل-وسش-ي-ان شش-الون
ال -ت -ي ب -ق -يت ‘ ال -ذاك -رة
ا÷ماعية لسشكان اŸدينة.
ب -وسش -ع -ادة ال-ت-ي شش-ه-دت
ا’سشتعمار الفرنسشي ،جابهته
م- -ن خÓ- -ل م- -ق- -اوم- -ة ق- -وي -ة
أ’بنائها ،وحافظت على هويتها
ال -وط -ن -ي -ة اŸسش-ل-م-ة ،واه-ت-مت
ب-ع-ادات-ه-ا وت-ق-ال-ي-ده-ا ،وأادب-ه-ا الشش-فوي وفنها التي
ت -رج -م رقصش -ات وأاغ -ا Êوقصش-ائ-د خ-ال-دة ،ف-ك-انت
أايضش -ا م -ه-د اŸث-ق-ف ÚومÓ-ذ اŸسش-تشش-رق Úأام-ث-ال
ات-ي-ان دي-ن-ي ك-و’ت ،سش-ك-وت ف-ي-ت-زج-رالد ،اŸركيز
جورج ،اندري جيد وغÒهم.

إانها إاذا بوسشعادة ،بحاراتها العتيقة كعقبة
ا◊مصس وقصش -ره -ا وه -ن -دسش-ة مسش-ج-دي-ه-ا ال-ع-ت-ي-ق
وا÷ديد وبسشاتينها ،والتي أالهمت الباحث Úوالكتب
وال-ف-ن-ان ÚاŸسش-تشش-رق Úأام-ث-ل ج-وسش-ت-اف غ-ي-وم-ي
و»اتيان ديني» الذي انتهى به اŸطاف وهو يعتنق
اإ’سشÓم ليدفن بها بعد وفاته ،بعد أان خلف رصشيدا
هائ Óمن اللوحات التي نالت ششهرة عاŸية ،فهي
قد سشميت يقول الكاتب بواحة ا÷زائر العاصشمة،
أ’نها تبعد فقط بـ 230كلم عنها وكانت ﬁطة
ت -زوره -ا ك -ل الشش -خصش-ي-ات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-وف-د إا¤
البÓد ،فعرفت أانداك انتعاشس السشياحة والرقي
وا’قتصشاد وكذا الثقافة والفن من خÓل الرقصشات
اŸم- -ي -زة وال -ف -ن -ت -ازي -ا واأ’ك Ó-ت الشش -ع -ب -ي -ة م -ث -ل
‘‘الزفيطي‘‘‘‘ ،الششخششوخة» وأايضشا ما تعلّق باللباسس
كاŸلحفة البوسشعادية ا÷ميلة.

تتعدد إلورشصات إلبيدإغوجية وإلفنية بها

دار الثقافة ﬁمد سشراج بسشكيكدة تسشتقطب الششباب
تسص - -ت - -ق - -طب دإر إل - -ث- -ق- -اف- -ة ﬁم- -د سص- -رإج
بسص -ك -ي -ك -دة إل -ع -دد إل -ك -ب Òم -ن إلشص -ب -اب رغ-م
ح- -دإث- -ة نشص- -أات ،ف- -ق- -د ب- -ل -غ ع -دد إŸن -خ -رطÚ
Ãختلف إلورشصات إلثقافية وإلفنية ما يقارب
 1575منخرط للموسصم إ÷اري ،لسصهرها على
ت -ل -ب -ي-ة ﬂت-ل-ف أإذوإق إ÷م-ه-ور إل-ع-ريضس م-ن
خ Ó-ل م -ا ت -ق -دم -ه م -ن أإنشص -ط-ة ث-ق-اف-ي-ة وك-ذإ
تكوين بيدإغوجي وفني.
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الشش-ب-اب ،ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م وك-ل ال-ف-ئ-ات اŸث-ق-ف-ة التي
تتطلع لغد أافضشل وإا ¤تكريسس الطموحات وإازالة
الغبار على هوية كل اŸبدع Úوالششعراء واأ’دباء
بصشفة خاصشة ،وقد بلغ عدد اŸنخرط ‘ Úالنادي
اأ’دب - -ي 30م -ن -خ -رط -ا» ،وأاشش -ار سش -ح -ن -ون ان -ه «ّ”
اكتششاف الششاعر الششاب ﬁمد بوثران ‘ مسشابقة
الششعرية التي اعتادت تنظيمها دار الثقافة بعنوان
«فارسس القوا‘» والذي يعد من ب ÚاŸنخرطÚ
‘ ال -ن -ادي اأ’دب -ي و–صش -ل ب -دوره ع -ل -ى ا÷ائ -زة
اأ’وÃ ¤سش -اب -ق-ة «ع-ل-ي م-ع-اشش-ي» ل-ف-خ-ام-ة رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ اÛال
الششعري».

ف-ال-ورشش-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة والفنية حسشب مدير
دار الثقافة زيدان مغÓوي تضشم ‘ ›ملها على
ورششة الفنون التششكيلية للصشغار والكبار ،وورششة ورششة للسشمعي البصشري والتعلم ‘ ›ال العÓم
اŸوسشيقى للصشغار والكبار ،باإ’ضشافة إا ¤ورششة
وتعد ورششة السشمعي البصشري  -حسشب نفسس
الصش-ورة ال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة ،وورشش-ة السش-معي البصشري
ÓنÎنت ،اŸت -ح-دث  -م-ن ال-ورشش-ات ال-ت-ي تسش-ت-ق-طب ط-ل-ب-ة
وورششة الرقصس الكوريغرا‘ وكذا فضشاء ل أ
ومكتبة اŸطالعة للصشغار والكبار وورششة اŸسشرح ا÷امعة خاصشة الذين وجدوا فيها مÓذا لهم إ’براز
م -ه -ارت -ه -م اإ’ع Ó-م -ي -ة م -ن خÓ-ل م-ا ت-وف-ره ه-ذه
للصشغار والكبار والنادي اأ’دبي.
ال - - -ورشش - - -ة م- - -ن
وأاوضش-ح زي-دان
وسشائل التعلم ‘
م- - - - -غÓ- - - - -وي «إان
لجهزة إŸتطورة
تدعيم كامل إلورشصات با أ
›ال اإ’ع Ó- - - -م
النششاطات
وإŸعدإت أإلÓزمة وإلتـقنـيات وإلوسصـائل أإŸتعددة
وا’تصشال،
ال-ث-ق-اف-ية وخاصشة وإل›Èيات وإسصتخدإم فعال للوسصائط إلتفاعلية
وت -ق -ن -ي-ة ت-رك-يب
‘ ›ال ت- - - -أاط Òوكافة إلوسصائط إلسصمعية أإلبصصرية من أإجل صصقل
الصش- - - -ور ودم - - -ج
الشش- - - - - -ب- - - - - -اب ‘
إŸوإهب إلشصابة كل ‘ إختصصاصصه
الصشورة
الورششات
والصش- -وت ،ح -يث
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة “ت-از ب-داف-ع-ي-ة ع-ال-ي-ة وذات صشبغة
ح -دي -ث -ة ب -ع -ي -دة ع -ن ال -ت-ق-ل-ي-د ،وت-رت-ك-ز ك-ذلك ‘ أاصشبح بعضس اŸنخرط Úفيها يسشاهم ‘ صشناعة
برا›ها على النوع وليسس الكم وتتصشف بالدقة روب- -ورت- -اج وج -نÒيك ل -ل -نشش -اط -ات اÿاصش -ة ب -دار
ال-ث-ق-اف-ة» ،ام-ا ب-خصش-وصس أاضش-اف سش-ح-ن-ون «ورشش-ة
والتميز».
وأاضش -اف م -دي -ر دار ال -ث -ق -اف -ة «وسش -ع -ي -ا إ’ب-راز الصشورة الفوتوغرافية التي فتسشتقطب عدد كبÒ
النششاط اŸسشتمر بالورششات البيداغوجية والفنية ،من الششباب يتعلمون فيها فن الصشورة حيث بلغ
قمنا بتدعيم كامل الورششات باأ’جهزة اŸتطورة ع -دده-م  44م -ن-خ-رط-ا ،وال-ه-دف م-ن ذلك ت-ع-ل-ي-م
واŸعدات الÓزمة ،والتـقنـيات والوسشـائل اŸتعددة ،التقنيات ا◊ديثة ‘ ›ال التصشوير ،وللجمع بÚ
وال›Èيات واسشتخدام فعال للوسشائط التفاعلية ا÷انب ال -ن -ظ -ري وا÷انب ال -ت -ط -ب -ي-ق-ي ت-ق-وم دار
وكافة الوسشائط السشمعية البصشرية ،من أاجل صشقل ال -ث -ق -اف -ة ب -ت -ن -ظ -ي -م خ -رج -ات م -ي -دان -ي -ة ل -ف-ائ-دة
اŸواهب الششابة كل ‘ اختصشاصشه ،با’عتماد على اŸنخرط Úبالورششة يتم من خÓلها التقاط صشور
التكوين اأ’كادÁي الذي من ششأانه أان يجعل من Ÿواقع ﬂتلفة من ربوع و’ية سشكيكدة».
وتسش -ع -ى دار ال -ث-ق-اف-ة  -ك-م-ا أاضش-اف اŸك-ل-ف
الشش -اب ف -ن-ان-ا ذو ك-ف-اءة ع-ال-ي-ةÁ ،ك-ن-ه أان ي-ل-ت-ح-ق
باŸعاهد العليا ‘ اŸسشتقبل» ،مششÒا إا« ¤أان دار بالورششات البيداغوجية والفنية  -من خÓل كل
ال -ث -ق -اف -ة ت -ع -م -ل ع-ل-ى رب-ط جسش-ور ال-ت-واصش-ل ب Úه - -ذا إا ¤ت - -ق - -د Ëم - -ع - -ارضس خ- -اصش- -ة ب- -الصش- -ورة
اŸواهب الشش- -اب- -ة ف- -ي- -م- -ا ب- -ي -ن -ه -ا وب Úال -ف -ن -ان Úال-ف-وت-وغ-راف-ي-ة ‘ اŸن-اسش-ب-ات ال-وطنية والثقافية،
اÎÙف Úوكذا تكوينهم وإاعطائهم دفعة قوية ‘ إاضشافة إا ¤ذلك يششارك ›موعة من اŸنخرطÚ
ت -ط -وي -ر ق -درت -ه -م ع-ل-ى اإ’ب-داع ال-ف-ن-ي م-ن خÓ-ل ‘ ورشش -ة الصش -ورة ال -ف -وت -وغ -راف -ي -ة ‘ اŸسش-اب-ق-ة
ت -وظ -ي -ف وسش -ائ -ل ال-ت-ن-م-ي-ة وك-ذلك ت-ل-ق Úط-ري-ق-ة الوطنية للصشورة الفوتوغرافية اŸنظمة من قبل
دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،ح- -يث ي -ت -ب -ادل الشش -ب -اب اÈÿات
التفك Òاإ’يجابي».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه أاب- -رز ﬁم -د سش -ح -ن -ون اŸك -ل -ف واŸهارات ‘ عا ⁄التصشوير و‘ ›ا’ت أاخرى،
ب-ال-ورشش-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة وال-ف-نية «ان دار الثقافة وقد ششاركت ورششة الصشورة الفوتوغرافية ‘ حفل
تسشعى من خÓل النادي اأ’دبي إا ¤خلق جو ثقا‘ اختتام الورششات لسشنة  ،2016من خÓل معرضس
وفكري يغلب عليه اإ’بداع وذلك بتواصشل الششعراء أ’عمال اŸنخرط Úفيها ‘ ببهو دار الثقافة‘ ،

ح Úورششة الفنون التششكيلية ’ تعرف إاقبا’ كبÒا
مقارنة بباقي الورششات ،حيث بلغ عدد اŸنخرطÚ
‘ ورششة الفنون التششكيلية 123منخرطا،فهي تعمل
على تكوين وتأاط Òالششباب ،واكتششاف اŸواهب
و–فيزها من خÓل توف Òكل الوسشائل الضشرورية و
ف - -تـ ـ ـح ال - -فضش- -اءات الÓ- -زم- -ة وإاق- -ام- -ة م- -ع- -ارضس
واŸششاركة ‘ الصشالونات».
وتعد ورششة اŸوسشيقى حسشب نفسس اŸسشؤوول
«فضشاء مفتوحا للهواة ‘ هذا اÛال ،وقد بلغ
عدد اŸسشجل Úفيها  117منخرطا ،إاذ يتلقى من
خÓلها اŸنخرطون دروسس ومبادئ القاعدية ‘
فن اŸوسشيقى واإ’حاطة بأاصشوله وذلك للولوج بهم
إا ¤ع- -ا ⁄اإ’ب -داع وال -ت -م -ي -ز ،واك -تشش -اف اŸواهب
الواعدة ‘ ›ال الغناء والعزف بغرضس تكوين
ف -رق -ة م -وسش -ي -ق -ي -ة خ -اصش -ة “ث -ل دار ال-ث-ق-اف-ة ‘
اÙافـ ـل ال- -رسش- -م- -ي- -ة ي- -ؤوط- -ره- -ا ف- -ن -ان وأاسش -ت -اذ
م-ت-خصشصس ،ك-م-ا ب-ادرت ب-ف-ت-ح ورشش-ة ب-ي-داغ-وج-ي-ة
وفنية ‘ الرقصس الكوريغرا‘ ،حيث وصشل عدد
اŸنخرط Úفيها  20منخرطا ،وقد كان لها هي
كذلك عرضشا فنيا ‡يزا ‘ حفل اختتام الورششات
ال -ب -ي -داغ -وج-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ل-لسش-ن-ة اŸاضش-ي-ة ب-ق-اع-ة
العروضس الكÈى لدار الثقافة».

تكوين اŸنخرط ‘ Úالخراج اŸسشرحي والدراما
أاما فيما يخصس ورششة اŸسشرح كما قال سشحنون
« فهي تسشهر على تكوين ›موعة من اŸنخرطÚ
فيها وذلك –ت تأاط Òأاسشتاذ ﬂتصس ‘ ›ال
اإ’خراج اŸسشرحي والعمل الدرامي والفني ،ويضشم
 30منخرطا ،هذا الفضشاء الثقا‘ يسشمح للششباب
وك -ذا أاط -ف -ال ال -و’ي -ة ب -ال -ت-ع-ب Òع-ن أاح-اسش-يسش-ه-م
وأافكارهم وأاحÓمهم وتفج Òطاقاتهم اإ’بداعية،
الذي من ششأانه أان يجعل من أاي منخرط فنانا ذو
كفاءة عالية».

مكتبة لـ  1139منخرط والقائمة مفتوحة
كما يحتوي فضشاء اŸكتبة ـ وفق نفسس Ÿصشدر -
ع- -ل- -ى ›م- -وع- -ة ق -ي -م -ة م -ن ال -ك -تب ‘ ﬂت -ل -ف
اÛا’ت العلمية واŸعرفية والذي يعت Èمتنفسشا
لكل الراغب Úوالراغبات ‘ ولوج عا ⁄القراءة ،من
طلبة جامعي Úوأاسشاتذة وكذا اأ’طفال اŸتمدرسشÚ
وغÒه- -م ،ح -يث ب -ل -غ ع -دد اŸسش -ج -ل Úب -ه -ا 1139
منخرطا كما تهدف دار الثقافة من خÓل فضشاء
اŸك -ت -ب -ة إا ¤السش -ه-ر ع-ل-ى مسش-اع-دة ط-ل-ب-ة ال-ع-ل-م،
وتسشهيل عملية البحث ،واسشتعارة الكتب ،وﬂتلف
اŸصش- -ادر ال- -ب- -ح- -ث -ي -ة ،إا ¤ج -انب فضش -اء اأ’نÎنت
اÛهز بـ  15جهاز كومبيوتر ويسشتقطب عدد كبÒ
م -ن الشش -ب -اب وخ -اصش -ة ال -ط -ل -ب -ة ا÷ام -ع-ي Úوك-ذا
›موعة من اإ’طارات والصشحافي Úواأ’دباء».

حوار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وجوب الوعي بالتهديدات اÿارجية والداخلية اÎŸبصشة با÷زائر

رافقني القلق ششعريا بداية دخو‹ عا ⁄الكتابة مطلع التسشعينيات
«زينزيبار» رهان ‘ التخييل ،كتابة رواية تتجاوز عملي األول «تنزروفت»
ي- - - -خ- - - -ي- - - -ل إل- - - -يك وإنت
ت -ت -ح -دث إل -ي -ه إن -ه ع -اصص -ر
إلشص- - -خصص- - -ي - -ات إلسص - -اب - -ق - -ة
للتاريخ ..يكتب من Œاربها
ويسصقط إعماله إلسصردية ‘
ك-ت-اب-ات-ه ،ب-دأإ شص-اع-رإ ي-كتب
ك-ل إن-وإع إل-قصص-ي-دة ،إن-تقل
إ ¤إلسص-رد ف-ك-ت-ب-ت-ه إل-قصص-ة
إل- -قصصÒة ل- -ت- -ف- -ت- -ح إم- -ام- -ه
دروب إÿل - - - - - - - - - - - - -ود ‘ إÏŸ
إل- - -روإئ- - -ي ...ف - -ا–ا إÛال
لسص - - -م ي - - -ك- - -تب إل- - -روإي- - -ة
بصص- -دق ..زي- -ن- -زي- -ب -ار إخ -ر
إصصدإرإته ‘ إلروإية ...من
إع -م-اق صص-ح-رإءن-ا إل-غ-رب-ي-ة
ي -أات -ي ﬂضص -ب -ا ب -ا◊ك -اي -ات
وإŸغامرإت ..يعانق إ◊رف
حّد إلثمالة ...ل يكل ول
Áل ول ي -عÎف ب -ا◊وإج-ز
ول إŸوإنع ◊ظة إلنخرإط
‘ إل -ك -ت-اب-ة ..فÎإه ..ي-ثÒ
إلسصئلة من خÓل إلعناوين
إل - - -ت - - -ي ي - - -خ - - -ت- - -اره- - -ا‘ ..
إصص-دإرإت-ه م-غامرة إبدإعية
–م - -ل بصص - -م- -ت- -ه وح- -ده ل
غÒه.

»LGô©d øjódGQƒf QGƒM
@ «إلشص- - -عب» :ل - -و ب - -دأإن - -ا
حوإرنا بتقد ËإŸبدع عبد
إل -ق -ادر ضص-ي-ف إل-ل-ه م-ن أإي-ن
ن-ب-دأإ مسصÒة شص-خصص-ي-ت-ه م-ن
إلروإية أإم إلقصصة أإم إلنقد
أإم إلصصحافة؟
@@ ع-ب-د إل-ق-ادر ضص-ي-ف:
ال -ب -داي -ة ه-ي ب-داي-ة ال-ق-ل-ق ك-م-ا
يقول رو’ن بارات عن مفهومه
لبدايات الكتابة ،لهذا كان القلق
شش -ع -ري-ا ‘ ب-داي-ة دخ-و‹ ل-ع-ا⁄
ال - -ك - -ت - -اب - -ة وه - -ذا م - -ع ب- -داي- -ة
تسشعينيات القرن اŸاضشي ،لكن
هذا الششعر  ⁄يكن ششعرا يحاكي
النموذج اÿليلي بل كان ششعرا
م - -ت - -م - -ردا ي - -ن- -زاح ن- -ح- -و ا◊ر
والنÌي ،أاو قل كان السشرد يغلب
ع -ل -ي -ه ل -ه-ذا ج-اء ت-وج-ه-ي ن-ح-و
السش - -رد ال- -قصشصش- -ي وك- -انت أاول
إاصشداراتي ›اميع قصشصشية ،ثم
روائية ،ثم جاء النقد بعد ذلك
من خÓل تخصشصشي اأ’كادÁي،
ثم الصشحافة اŸسشموعة.
@ أإصص - - - - - - -در” روإي - - - - - - -ة
«زينزيبار...عاصصفة
إل-ب-ي-ادق « م-ؤوخ-رإ ،ه-ل ل-ك-م
أإن –دث -ون -ا ع -ن ت -ف-اصص-ي-ل
ه - - -ذه إŸغ - - -ام - - -رة وŸا ه - - -ذإ
إل - - -ع - - -ن - - -وإن ،وŸاذإ ج - - -اءت
ب- -الشص -ك -ل إŸغ -اي -ر ل -ل -روإي -ة
إلبوليسصية؟
@@ »زي -ن-زي-ب-ار ...ع-اصش-ف-ة
البيادق» ثا Êعمل روائي يصشدر
‹ ب -ع -د رواي -ة «ت -ن -زروفت» م -ع
ب -داي -ة ه -ذه السش -ن -ة ،ح -اولت أان
أارصشد ‘ هذا العمل البوليسشي
ال - - -ت - - -ح - - -و’ت السش- - -ي- - -اسش- - -ي- - -ة
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة واأ’م -ن -ي-ة ال-ت-ي
–دث ‘ ب- - -ل- - -دن- - -ا ال- - -ذي Áر
ب-ظ-روف عصش-ي-ب-ة م-ث-ل-ه م-ثل كل
ال-ب-ل-دان ال-ع-رب-ي-ة أ’ن-ن-ا ن-ت-ق-اطع
جميعا ‘ اŸصش Òوالتهديدات
التي –اك حول الدول الوطنية،
م -ن خ Ó-ل م -ا سش -م -ي ب -ال -رب -ي-ع
العربي ،لهذا هي تطرح وجوب
ال -وع-ي ب-ال-ت-ه-دي-دات اÿارج-ي-ة
وال- -داخ- -ل- -ي- -ة ل -يسس ‘ ا÷زائ -ر
فحسشب بل ‘ اأ’قطار العربية،
ح - -اولت أان أات - -خ- -ي- -ل اŸشش- -ه- -د
اأ’م -ن -ي سش -ردي -ا وأارصش -د ه -وؤ’ء
Óون اŸششهد
البيادق الذين  Áأ
العربي و‘ الوقت نفسشه رصشدت
ن -فسش -ي -ة اأ’ف -راد ال -بسش -ط-اء م-ن
خ Ó-ل شش -خصش -ي -ات اŸدي -ن-ة ‘
الرواية.
@ ماذإ عن زينزيبار؟
@@ أام - -ا ع- -ن- -وان ال- -رواي- -ة
«زينزيبار عاصشفة البيادق» فهو
اسشم حانة ‘ مدينتي ‘ زمن
ا’سش -ت -ع-م-ار ،وه-و اŸك-ان ال-ذي
تدور حوله أاحداث الرواية أ’ن
عقدة الرواية مبنية على البحث
عن وثائق سشرية Ÿنظمة دينية
عاŸية كانت ﬂبأاة ‘ سشقيفة

هذا البار «ا◊انة».
@ وإلبيادق؟
@@ أام - -ا ال - -ب - -ي- -ادق ف- -ه- -م
شش -خصش -ي -ات ال -رواي -ة وأاب-ط-ال-ه-ا
ك -ل -ه -م ب -ي -ادق –رك -ه -ا ج -ه -ات
خفية.
أاما من حيث ششكلها اŸغاير
ل-ل-رواي-ة ال-ب-ول-يسش-ية التقليدية ⁄
يأات صشدفة بل جاء بعد وعي تام
ب-ال-ك-ت-اب-ة السش-ردي-ة ح-يث جاءت
«زي-ن-زي-ب-ار» ك-ره-ان ‘ ال-ت-خ-ييل
و‘ كتابة رواية تتجاوز عملي
اأ’ول «تنزروفت» ،لهذا منذ أان
بدأات كتابتها  ⁄أاكن أافكر ‘
كتابة رواية بوليسشية ’ بالششكل
التقليدي اŸعروف الذي يعتمد
على جرÁة وﬁقق ،،و’ بأاي
ششكل آاخر ،بل كانت صشورة ما
ح -دث ‘ ب -ل -دي ‘ تسش-ع-ي-ن-ي-ات
القرن اŸاضشي أاي ‘ العششرية
السشوداء ماثلة أامامي مثلها مثل
صشور ما يحدث اليوم ‘ العا⁄
ال- -ع- -رب -ي ،خ -اصش -ة م -ع سش -ق -وط
الدول الوطنية ،لهذا أاردت أان
أارصش -د ه -ذا ال -واق -ع اŸشش -ح -ون
ب - - -اŸؤوام - - -رات ال - - -داخ- - -ل- - -ي- - -ة
واÿارج-ي-ة ال-ت-ي –اك ح-ول-ن-ا،
وقد فرضس الششكل ا÷ديد نفسشه
ن -ظ -را ل-ط-ب-ي-ع-ة اŸوضش-وع ال-ذي
يعتمد أاحداث كثÒة وششخصشيات
كثÒة.
@ م -وإزن -ة م -ع إل -ك -ت-اب-ات
لدبية إŸبكرة وأإفول إلنقد
إ أ
أإو إغÎإب- -ه غ ÒإŸع -ل -ن .أإل
ي -ؤوث -ر ذلك ع -ل-ى ج-م-ال-ي-ات
إلنصصوصس؟
@@ إان ك- - - -نت ت- - - -قصش- - - -د
ا’سش -ت -ع -ج -ال ‘ ال -ك -ت -اب-ة ف-أان-ا
معك ،فهو يؤوثر جدا ‘ جمالية
ال -نصش -وصس خ -اصش -ة م -ع ت -راج -ع
Óسشف ‘
النقد وهذا ما نراه ل أ
ال -ك -ث Òم -ن ال -رواي -ات الصش-ادرة
حديثا› ‘ ،ال الرواية وهذا
م- -ا’ ي- -ف- -ك- -ر ف- -ي -ه ال -ك -ث Òم -ن
اŸق -ب -ل Úع -ل -ى ك -ت -اب-ت-ه-ا ي-جب
الÎيث ،ال-ك-ت-اب-ة ع-م-ل-ي-ة مضشنية
ول -يسشت ت-رف-ي-ه-ا ل-ه-ذا ك-ل ك-اتب
م -ط -الب ب -أان ي -ب -ق -ي ع -ل-ى ت-لك
اŸسشافة الزمنية التي تفصشل بÚ
◊ظة ا’نتهاء من كتابة النصس
و◊ظة نششره ،أ’ن هذه اŸسشافة
الزمنية تسشاعد على اهم مرحلة
وأاصشعبه ‘ الكتابة الروائية وهي
ع -م -ل -ي -ة ا◊ذف ،وه -ن -ا أاقصش -د
حذف النفايات السشردية الذي
ي -ع -د أاسش-اسس ال-ك-ت-اب-ة ال-روائ-ي-ة،
النصس الذي ’ ينضشج على نار
هادئة ،و’ يتم مراجعته لتصشÒ
عملية الكتابة مثل الصشناعة أاي
عملية حرفية نصس نيئ بÓ
جمالية ،وهذا ما نراه ‘ غالب
ال -ك -ت -اب -ات ال -ت -ي أاط-ل-قت ع-ل-ي-ه
بالكتابات اŸبكرة.
@ إل - - - - - -نصس إ÷زإئ - - - - - -ري
يعيشس غربته إÙلية ،لكنه
ينتعشس عربيا ما سصّر ذلك؟
@@ ن -ع -م ه -ذا صش -ح -ي-ح،
السش -بب ‘ اع -ت-ق-ادي ه-و غ-ي-اب
النقد وغياب متابعة النصشوصس
التي تصشدر من ح Úآ’خر’ ،
إاعÓم و’ دعاية ترافق النصس
ا÷زائ- - -ري و’ ح- - -ت- - -ى ن- - -ق - -د
ان -ط -ب -اع -ي ف -ك-ي-ف ت-ن-ت-ظ-ر م-ن
النصشوصس ا÷زائرية أان تنتعشس
‘ ظلّ هذا الغياب الذي يجّر
معه غيابا آاخر للمقروئية وغيابا
Ÿن يششجع على الكتابة ،ما نراه
اليوم كما لو أانه حملة ضشد النصس
ا÷زائ -ري ال -ك -ل ي-دي-ن-ه وال-ك-ل
متفق بأان الكاتب ا÷زائري ’
ينتج نصشا جمالياÁ ،كن أان يكون
ل- -ه صش -دى ع -اŸي ،ه -ذا ا◊ك -م
م - - -ت - - -داول ك - - -ثÒا ‘ أاوسش - - -اط
Óسشف ،وهذا ما يجعل
مثقفينا ل آ

من النصس ا÷زائري نصشا منبوذا
ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ق-ارئ ،ل-ه-ذا أاغ-لب
الكّتاب صشاروا يفكرون ‘ نششر
نصشوصشهم خارج ا÷زائر ،هذا
دون ا◊ديث ع- -ن غ- -ي- -اب نشش- -ر
Îﬁف Ãع - -ن - -ى ال - -ك- -ل- -م- -ة ‘
ا÷زائر.
@ ل -و ط -لب م -نك ت -ق -ي-ي-م
لدب- -ي ‘ إ÷زإئ- -ر
إŸشص- -ه- -د إ أ
أإي-ن تضص-ع-ون تصص-ن-ي-ف-ه أإدبيا
وأإكادÁي؟
@@ لسشت متششائما ،رغم كل
ما يقال عن اŸششهد اأ’دبي إا’
أان -ه ب -خ ،Òوأاع -ت -ق -د أان السش -بب
ي -ع -ود ل -وج -ود م -واق -ع ل -ت -ف-اع-ل
ا’ج - -ت- -م- -اع- -ي كسش- -رت ا◊دود
ال -زم -ان -ي -ة واŸك -ان -ي -ة وم-ن-حت
الكاتب ا÷زائري فرصشة كبÒة
ل - -يصش- -ن- -ع ق- -ارئ- -ه ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن
ب - -روق - -راط - -ي - -ات ا÷غ - -راف- -ي- -ا
واÙسش -وب -ي -ة والشش -ل -ل -ي -ة ال -ت-ي
طاŸا عان منها اŸششهد اأ’دبي
ع-ن-دن-ا .ي-ك-ف-ي أان-ن-ا صش-رن-ا ن-علم
ونتعرف على كل ما يصشدر من
إانتاجات أادبية من خÓل هذه
اŸواق-ع ال-ت-ف-اع-ل-ي-ة ون-قرأا أايضشا
بعضس أاجزاء منها ونتعّرف على
مسش -ت -وى ك -ت -اب-ه-ا ،ي-ب-ق-ى ال-وقت
مبكر جدا لتقييم كل ما يصشدر،
لكن أاعتقد أانه ظاهرة صشحية
وه -ذا شش -يء إاج -اب -ي ‘ ن -ظ -ري
ي -ج -ع -ل -ن-ي أات-ف-اءل ب-أان اŸشش-ه-د
اأ’دب- - - - -ي ا÷زائ - - - -ري ب - - - -خ،Ò
وسشيكون له كلمته ‘ القادم من
السش -ن -وات ل -يسس ع -ل-ى اŸسش-ت-وى
اÙلي بل العربي أايضشا.
@ Ãا أإن -ك -م تشص -ت -غ-ل-ون ‘
م- - -درج- - -ات إ÷ام- - -ع - -ة ،أإل
ت - -رون أإن - -ه - -ا غ - -ائ - -ب- -ة ع- -ن
لبدإع؟
مرإفقة إ إ
@@ ا÷ام -ع-ة ل-يسشت غ-ائ-ب-ة
“ام-ا ل-ك-ن-ه-ا تشش-ت-غ-ل ب-ع-يدا عن
السش -اح -ة اأ’دب -ي-ة Ãع-ن-ى أان ك-ل
الدراسشات والبحوث اŸنجزة ‘
أاقسشام اللغة العربية ‘ جامعتنا
وه- -ي ‘ ال- -غ -الب دراسش -ات ع -ن
رواي - -ات ج- -زائ- -ري- -ة أاو ›ام- -ع
ششعرية ’ تنششر ليقرأاها القارئ
ا÷زائ- -ري ب -ل ت -ب -ق -ى ح -ب -يسش -ة
اأ’دراج وهذا ششيء مؤوسشف.
@ ماهو جديدكم؟
@@ ج- -دي -دي ه -و رواي -ة
«زينزيبار» اŸنششورة حديثا عن
الدار للنششر والتوزيع اŸصشرية
وال -ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر دخ-ول-ه-ا ‘ ه-ذه
السشنة Ÿعرضس الدو‹ للكتاب،
وهناك رواية ثالثة انهيت كتابها
وتنتظر النششر.
@@ ل - -و ط - -لب م- -نك ق- -ول
لسصماء
ت-ع-ل-ي-ق-ا ح-ول هاته إ أ
ما Áكنك قوله.
عاششور فني :ششاعر إانسشا،Ê
’زلت أاتذكر ›موعته الششعرية
«زهرة الدنيا» التي أاهداها ‹
ي -وم ال -ت -ق -ي -ن -ا Ãدي -ن-ة أادرار ‘
أاواخر سشنوات التسشعينيات.
مالك بوذيبة :ششاعر فقدته
ا÷زائر مثلما فقدت الكث Òمن
كتابها الذين كان Áكن لهم أان
يضش-ي-ف-وا شش-ي-ئ-ا ÿارط-ة اإ’ب-داع
ا÷زائري.
واسش- -ي- -ن- -ي ا’ع- -رج :ع Ó-م -ة
فارقة ‘ الرواية ا÷زائرية.
ﬂلوف عامر :ناقد إانسشاÊ
متميز أاقرب للقارئ ا÷زائري
من أاي ناقد أاكادÁي آاخر.
ف-اط-م-ة ب-ن شش-عÓ-ل :شش-اعرة
الصشمت.
جريدة الششعب :مدرسشة كل
اأ’دب- -اء ا÷زائ -ري ،Úنشش -رت ‹
أاول خ - - -ربشش - - -ات- - -ي ‘ ب- - -داي- - -ة
التسشعينيات .فششكرا لك صشديقي
نور الدين ولكل القائم Úعليها.

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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بدأت مرحلة أ÷د بالنسسبة للتÓميذ
لطوأر من أجل
وألطلبة ‘ كل أ أ
لخÒ
ألسستعدأد لمتحانات ألفصسل أ أ
من ألسسنة ألدرأسسية بهدف –قيق نتائج
مرضسية تسسمح لهم بالنتقال Ÿسستوى
أعلى ،ما جعلهم يرّكزون كثÒأ على
مرأجعة مكثفة للوصسول إأ ¤هدفهم ‘
نهاية أŸوسسم ألذي  ⁄يتبق له ألكثÒ
من ألوقت.

النعام ـ ـة ()45

نبيلة بوقرين
ب-اق-ت-راب م-وع-د الم-ت-ح-انات الرسسمية توّجه
العديد من التÓميذ اإلى الأماكن التي تسسمح
لهم بالتركيز خÓل مراجعتهم للدروسس هربا
من ضسجيج المدينة ،وقفت جريدة «الشسعب»
ع-ل-ى عّ-ي-ن-ة م-ن م-ن-ت-زه «الصس-ابÓ-ت» ال-واجهة
البحرية للعاصسمة الذي اأصسبح قبلة للمواطنين
في الفترة الأخيرة لأّنه يوفر لهم الراحة من
اأجل اسستيعاب المعلومات والدروسس ،اإضسافة
اإلى السستمتاع بلوحة رائعة للعاصسمة وزرقة
البحر.
م ن ت ز ه ا ل ص س ا ب  Óت و ج ه ة ب ع ض س ا ل تّ  Óم ي ذ

اقتربنا من بعضس التÓميذ الذين كانوا هناك
ف-ي م-ط-ل-ع ه-ذا الأسس-ب-وع واسس-ت-فسس-رن-ا م-ن-ه-م
سس-بب ق-دوم-ه-م ل-ه-ذا ال-م-ك-ان ،ح-يث اأج-م-عوا
كلهم على اأنهم وجدوا الراحة والهدوء الذي
سسّ-ه-ل ع-ل-ي-ه-م ع-م-ل-ي-ة ال-م-راج-ع-ة ،وف-ي نفسس
الوقت ل توجد زحمة والمنتزه يعرف تنظيما
جيدا من طرف القائمين عليه ،اإضسافة اإلى
ت -وف -ر ال -ج -انب الأم -ن -ي .ك -ل ه -ذه ال -ع -وام -ل
ج-ع-ل-ت-ه-م ي-ت-ن-ق-ل-ون اإل-ى «الصس-ابÓ-ت» ل-تجميع
اأف- -ك- -اره- -م واإث- -رائ -ه -ا ب -ال -م -ع -ل -وم -ات ال -ت -ي
تسساعدهم في حصسد نتائج جيدة في اآخر

فصسل من العام الدراسسي.
و ب ا ل ت ا ل ي ف ا إ نّ ف ت ر ة ا ل ح س س م ا ن ط ل ق ت م ن ا أ ج ل
اإن-ق-اذ ال-م-وسس-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-تÓ-م-يذ ،الذين لم
يحصسلوا نتائج جيدة في الفصسلين الماضسيين،
وهذا فرصستهم من اأجل التدارك والنتقال
للعام الموالي ،في حين يرغب الطلبة النجباء
اإلى رفع معدلتهم اأكثر قبل الذهاب للعطلة
الصس -ي -ف -ي -ة ال -ت -ي ت -ت -زام -ن م-ع شس-ه-ر رمضس-ان
ال -م -ب -ارك لÓ-سس-ت-م-ت-اع ب-ه-ا ك-م-ا ي-جب .وب-ي-ن
اختÓف الأهداف واأماكن المراجعة ،يبقى
ال -ع -ام -ل ال-مشس-ت-رك ه-و ال-ن-ج-اح ف-ي ال-ن-ه-اي-ة
ااإسسعاد الأهل والأقارب ،وبالتوفيق للجميع.

أاّم العبقـ ـ ـري توم ـ ـاسس إاي ـ ـديسصـ ـون

ع -اد ط-ف-ل م-ن ال-م-درسس-ة
وم -ع -ه رسس -ال -ة ط -ل -بت م -ن-ه
ال-م-ع-ل-م-ة اأن يسسّ-ل -م-ها لأمه،
سسّلمها التلميذ وسساأل اأمه:
م- -اذا ب- -ال -رسس -ال -ة ي -ا اأ ّم -ي؟
ف- -ق- -الت ل- -ه :ي- -ق -ول -ون اأنك
ع- - -ب- - -ق - -ري وم - -درسس - -ت - -ن - -ا
م- -ت- -واضس- -ع- -ة ول ت -ل -ي -ق بك
ون - -ق - -ت - -رح اأن ت - -درسس ف- -ي
ال-ب-يت ،ف-رح ال-ط-ف-ل وت-وّل ت
وال - -دت - -ه ت- -دريسس- -ه وك- -انت
النتيجة اأنه اأصسبح صساحب
 1093اختراع!
بعد وفاة والدته وجد ذلك
ال -ط -ف -ل رسس -ال -ة ال -م-درسس-ة
ق-راأه-ا ف-وج-د ف-ي-ه-ا« :ابنك
غبي جدا ول يمكن تدريسسه
في المدرسسة ،وسسيمنع من
دخولها اعتبارا من الغد»!

مشس -ه-ور ،اخ-ت-رع ال-ع-دي-د م-ن
الأج -ه -زة ال -ت -ي ك -ان ل-ه-ا اأثٌ-ر
كبيٌر على البشسرية في العالم،
م - - -ث - - -ل ت - - -ط - - -وي- - -ر ج- - -ه- - -از
ال -ف-ون-وغ-راف واآل-ة ال-تصس-وي-ر
السس -ي -ن -م -ائ -ي ب-الإضس-اف-ة اإل-ى
ال-مصس-ب-اح ال-ك-ه-رب-ائ-ي ،ي-عتبر
ه -ذا ال -ت -ل -م-ي-ذ م-ن م-وال-ي-د من اأوائل المخترعين الذين
 1847وت- -وف- -ي ع- -ام  1931ق-ام-وا ب-ت-ط-ب-ي-ق م-بداأ الإنتاج
اأصسبح رجل اأعمال اأمريكي الشس -ام -ل وال -ع -م-ل ال-ج-م-اع-ي

Óذكياء
ل أ
فقط

اسص ـ ـم و معنـ ـ ـى

^ رفيدة :في قاموسس معاني
األسسماء معناه العطية الصسغيرة ،المعونة،
يجاهدة كانت
مس:سليميعةن ،م
هةااأل
النصسيب ^،وُررفيد
ت-داوي ج-رح-ى ال-مسس-ل-م-ي-ن .وي-دل-ع السسم
ط ررافاليخفيف الدائم.
الم
.فيقال:

سو:سسا سمسعامنيا أ امألاسسز يماغءيمعناه
م يفايسقام
^^ نوفأل:
ي-رال
ج-شلسالجماععطا.ء،
جللال-اولج-قهو ،ال
اليشس-عانبيال-ا لج-رم-ي-
ال -ع -ط -ي -ة ،ال -ب -ح -ر ،ذك -ر الضس -ب -اع .م -ن

ع -ل -ى ن -ط -اق واسس-ع ،ل-ذا ك-ان
يـ ُع- -رف ب- -اأن- -ه اأول م- -ن اأنشس -اأ
م - - -خ - - -ت- - -ب- - -را ً لÓ- - -أب- - -ح- - -اث
الصسناعية ،تقع محطة توليد
ال-ط-اق-ة الأول-ى ال-ت-ي اأنشساأها
ف - - - - -ي شس - - - - -ارع «ب - - - - -ي - - - - -رل»
ف-ي م-ان-ه-ات-ن ب-ن-ي-ويورك .اإّن ه
ال- -ع- -ب- -ق- -ري «ت- -وم- -اسس األ- -ف -ا
اإيديسسون».

تقع في الشّسمال الغربي من الجزائر مسساحتها  33 . 8٥٢كم
مربع عاصسمتها بلدية النعامة ،وهي مدخل للصسحراء الكبرى
وه -ذا ي -م -ن -ح -ه -ا ت -ن -وًع -ا ج -غ -راف ً-ي -ا اسس -ت -ث -ن -ائ ً-ي-ا ،ي-م-ر ع-ل-ي-ه-ا
سس- -لسس- -ل- -ة الأط- -لسس الصس- -ح- -راوي م- -ع اأقصس- -ى ق- -م- -ة ف- -ي ج -ب -ل
ع-يسس-ى ب-ارت-ف-اع  ٢٢36م -ت-ر ال-م-وج-ود ف-ي اأك-ب-ر دوائ-ره-ا ع-ي-ن
الصس -ف -راء ،م -ن -اخ -ه -ا ق-اري وج-اف ف-ي الشس-ت-اء ت-ن-خ-فضس درج-ة
الحرارة اإلى تحت الصسفر وفي الصسيف ترتفع اإلى . 4٥
تعتبر ولية تراثية وتاريخية مهمة لأنها تزخر بالعديد من
الشسخصسيات التاريخية المقاومة والكتاب والمفكرين
الجزائريين مثل الصسافية كتو ،وهي من اأهم كتاب القصسصس
الخيالية باللغة الفرنسسية وغيرها ،كما اكتشسف ديناصسور
بمنطقة صسفيصسيفة سسمي قصسوروصس ،كما نجد مدينة العين
الصسفراء بوابة الصسحراء وجوهرة الجنوب الغربي لما تزخر به
من معالم اأثرية مثل نقشس على
الحجر بتيوت وبقايا الديناصسورات بصسفصسيفة.

هل تعلم
مالح يشسكل % 1
^ أنّ ألماء أل
لرضس.
من ماء أ أ
لنسسان
اسستطاعة أ إ
 Óبدون
^ أّنه ب شسهرًأ كام ً
س
أن يعيش نه لن يسستطيع
ك
غذأء ،ل
أيام دون ماء.
ألعيشس سسبعة

∂ë°VG
Éæ©e
^ معّلم يسسأال أحد ألطÓب لماذأ ألقلب يدق؟
ألتلميذ :حتى ألمعدة ترقصس.
لسسود بهذأ ألسسم؟
لسستاذ :لماذأ سسمي ألبحر أ أ
^أ أ
لنة حزين على ألبحر ألميت.
ألطالب :أ

óLhGC
¥QGƒØdG

^ أجعل ألمذأكرة متعة لك وأعشسق موأدك كي
تسستطيع أن تتقبّلها.
^ أبعد وسسائل ألتّسسلية وألّترفيه عن مكان
ألمذأكرة.

قـقـــــللوو’’ تتقـ ـق ـــلل
مـع السصـ ـبـب

قل :مÓأ ألوظيفة ألشساغرة ،وينبغي
ملء ألشسوأغر ،ول تقل :أإمÓء ألشسوأغر.
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حظوظهما كبÒة ‘ حجز أحد أŸقعدين للدور أŸوأ‹ من كأاسسي إأفريقيا

ا’–اد واŸولودية يتعرفان على منافسصيهما ‘ دور اÛموعات
لفريقية وكأاسس
لبطال أ إ
تعرف فريقا إأ–اد ألعاصسمة ومولودية أ÷زأئر على منافسسيهما ‘ دور أÛموعات من منافسسة رأبطة أ أ
لفريقية لكرة ألقدم بالعاصسمة أŸصسرية
لفريقية لكرة ألقدم على ألتوأ‹ ‘ ،ألقرعة ألتي سسحبت Ãقر أل–ادية أ إ
ألكونفدرألية أ إ
لهلي ألليبي
ألقاهرة ،حيث أوقعت ألقرعة إأ–اد ألعاصسمة ‘ أÛموعة ألثانية من دور أÛموعات إأ ¤جانب كل من ألزمالك أŸصسري وأ أ
لضسافة إأ ¤كابسس يونايتد ألزÁبابوي.أما مولودية أ÷زأئر فوقعت ‘ أÛموعة ألثانية إأ ¤جانب كل من ألصسفاقسسي ألتونسسي
با إ
لضسافة إأ ¤مبابان سسوألوز ألسسوأزيلندي.
وبÓتينيوم سستارز أ÷نوب إأفريقي ،با إ

ﬁمد فوزي بقاصص
–ققت أمنية فريق إأ–اد ألعاصسمة بعدما
أوقعته ألقرعة ‘ ›موعة متكونة من
فريق Úعربي Úووأحد من أدغال إأفريقيا،
أي -ن وق -ع أب -ن -اء سس -وسس -ط -ارة رف -ق-ة ن-ادي
أل- -زم- -الك أŸصس- -ري وأأله- -ل- -ي أل- -ل- -ي -ب -ي
باإلضسافة إأ ¤كابسش يونايتد ألزÁبابوي.
وي- - -ب- - -ق- - -ى أŸن- - -افسش أألق- - -وى ‘ ه - -ذه
أÛم - -وع - -ة ه - -و أل - -زم- -الك أŸصس- -ري،
ب- -ت- -اري -خ -ه أل -ك -ب ÒوألÌي ‘ أŸن -افسس -ة
أإلف -ري -ق-ي-ة ،أŸدع-م ب-ق-اع-دت-ه ألشس-ع-ب-ي-ة
ألوأسسعة .فيما سسيكون ‡ثل ألكرة ألليبية
أألهلي أقل خطورة ويسستقبل منافسسيه ‘
أ÷ارة تونسش.
فيما يبقى فريق كابسش يونايتد ألزÁبابوي
–Óاد ،ألذي بإامكانه ألعبور إأ¤
›هول ل إ
أل- -دور رب- -ع أل- -ن- -ه- -ائ- -ي وخ- -ط -ف إأح -دى
أل-ت-أاشسÒت Úب-ال-ن-ظ-ر ل-ق-وة أشس-بال أŸدرب
ألبلجيكي «بول بوت» وخÈتهم ألوأسسعة ‘
ه -ذه أألدوأر أŸت -ق -دم -ة م-ن أŸن-افسس-ات
ألقارية ،خصسوصسا أن بلوغ ألدور ألنهائي
وألتتويج بالكأاسش بات ألهدف أألول إلدأرة
ألفريق وألÓعب Úهذأ أŸوسسم ،بعد أن
ضسيعوأ ألتنافسش على لقب ألبطولة وألكأاسش
ﬁليا وخروجهم مبكرأ من ألسسباق.
يبقى أ÷ديد ‘ قرعة هذه ألسسنة ‘ دور
أÛم - -وع - -ات م - -ن رأب - -ط - -ة أألب - -ط- -ال
أإلف -ري -ق -ي -ة ،ت -ط -ب -ي -ق أل -ن -ظ -ام أ÷دي -د
بالعتماد على أربع ›موعات ،مكونة
من أربعة فرق ،عكسش أŸوأسسم أŸاضسية
ألتي كانت تلعب Ãجموعت ،Úوسستجرى
أ÷ولة أألو ¤من دور أÛموعات أيام

لفريقية للمصسارعة
ألكونفدرألية أ إ

Œدي ـ ـد الثقـ ـة ‘ راب ـ ـح شصب ـ ـاح كأام ـ Úعـام للهيئـة
ل–ادية
” Œديد ألثقة ‘ رأبح شسباح رئيسس أ إ
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -مصس -ارع -ة Ÿوأصس -ل -ة شس -غ-ل م-نصسب
لف -ري -ق -ي -ة
لم Úأل- -ع- -ام ل- -ل- -ك- -ون- -ف- -ي -درأل -ي -ة أ إ
أ أ
ل- -ل- -مصس -ارع -ة خ Ó-ل أشس -غ -ال أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة
ألن -ت -خ -اب -ي -ة أل -ت -ي ج -رت ،أل -ث Ó-ث -اءÃ ،دي -ن -ة
أ÷دي -دة (أŸغ -رب) ،ب -حسسب م -ا ع -ل -م م-ن أل-ه-ي-ئ-ة
ألقارية.
إأ ¤جانب رأبح شسباح ،قام أعضساء أ÷معية ألنتخابية
بانتخاب أŸغربي فؤوأد مسسكوت على رأسش ألكونفدرألية
أإلفريقية للمصسارعة لعهدة جديدة ،بعد أن –صسل على
 32صسوتا من  33عضسوأ حضسروأ أألشسغال ألتي جرت تزأمنا
مع ألبطولة أإلفريقية للمصسارعة (أصساغر وأوأسسط وأكابر)
ذكور وإأناث.
وحضس -ر ه-ذه أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ألصس-رب-ي ن-ي-ن-اد لل-وف-يك،
رئيسش أل–ادية ألدولية للمصسارعة ‘ ،ألوقت ألذي “ت

فيه أŸصسادقة على أ◊صسيلت Úأألدبية وأŸالية.

ن.برج بوعريريج على بعد خطوة من اللقب اÿامسس

 12و 13و 14ماي ألدأخل.
و‘ منافسسة كأاسش ألكونفدرألية أإلفريقية
ل-ك-رة أل-ق-دم ،ك-ان أل-ع-م-ي-د أق-ل ح-ظ-ا م-ن
غ -رÁه إأ–اد أل -ع -اصس -م-ة ،ح-يث وضس-ع-ت-ه
ألقرعة ‘ موأجهة منافسش عربي وأحد
ومنافسس Úمن أدغال إأفريقيا ،وهو ما كان
ألÓعبون وإأدأرة ألفريق يأاملون ‘ تفاديه،
خصس- -وصس- -ا أن دور أÛم- -وع- -ات ي- -ل- -عب
غالبيته ‘ شسهر ألصسيام ،لذأ كان ألفريق
ي -فضس -ل أل -وق -وع ‘ ›م-وع-ة م-ن شس-م-ال
إأف-ري-ق-ي-ا ل-ت-ف-ادي م-غ-ب-ة أل-تنقÓت ألبعيدة
ألتي لن تفيد ألÓعب ÚكثÒأ ‘ عملية
ألسسÎجاع وسستنهك كاهل أإلدأرة ماديا.

عن أÛموعة يتوأجد ألعميد مع نادي
ألصس -ف -اقسس -ي أل-ت-ونسس-ي وه-و م-ا سس-يسس-م-ح
ألنصس - -ار أŸول- -ودي- -ة م- -ن غ- -زو م- -دي- -ن- -ة
صسفاقسش Ÿؤوأزرة فريقهم ،كما جرت عليه
ألعادة عندما يتعلق أألمر باŸباريات مع
ألفرق ألتونسسية ،وهو ما قد يكون ‘ صسالح
أشس- -ب- -ال أŸدرب أÙنك ق- -اري -ا «ك -م -ال
موأسسة» .كما يتوأجد رفقاء «شساوشسي» مع
نادي مبابان سسوألوز ألسسوأزيلندي ألذي
ق -د ي -ك -ون أضس-ع-ف م-ن-افسش ،وبÓ-ت-ي-ن-ي-وم
سستارز أ÷نوب إأفريقي ألذي سسيكون أقوى
منافسش ‘ أÛموعة ،وسستكون حظوظ
أل -ع -م -ي-د ق-ائ-م-ة ب-ح-ج-ز أح-د أŸق-ع-دي-ن

أŸؤوهل Úللدور ربع ألنهائي من منافسسة
كأاسش ألكاف.
ه -ذأ وسس-ت-ل-عب أŸول-ودي-ة أول م-ب-ارأة ل-ه-ا
خ -ارج أل -دي -ار ع-ن-دم-ا ت-ت-ن-ق-ل إأ ¤ج-ن-وب
إأفريقيا Ÿوأجهة بÓتينيوم سستارز ،وهي
›Èة على ألعودة على أألقل بالتعادل
أل- - -ذي سس- - -يسس - -م - -ح ل - -ه - -ا ب - -دخ - -ول دور
أÛم -وع -ات ب -ق -وة ،وسس -ت -ج -رى أ÷ول -ة
أألو ¤ما ب 12( Úو 13و )14ماي أŸقبل.

ثّمن قاسسم مهدي لعب مولودية أ÷زأئر ‘ حوأر لـ «ألشسعب» ،ألفوز ألذي حققه
فريقه على حسساب مولودية بجاية ،حيث أأكد أأنه سسيمنح ألفريق دفعا كبÒأ Ÿوأصسلة
ألنتائج ألإيجابية خÓل أŸباريات أŸقبلة.

حاوره :عمار حميسسي

من ألرأئد وفاق سسطيف ،خاصسة أن هذأ
Áنحنا أألمل ‘ ألتتويج باللقب ‘ نهاية
أŸوسسمÃ ،ا أن أŸنافسسة مازألت مسستمرة
وتع Ìألوفاق يبقى أمرأ ‡كنا ،خاصسة وأن
م -وأج -ه -ات صس -ع -ب-ة ب-ان-ت-ظ-اره ه-و أآلخ-ر
وسسيكون عليه ألتفاوضش جيدأ من أجل
أل -ف -وز ب -ه -ا .ول ي -خ-ف-ى ع-ل-ي-ك-م أن إأن-ه-اء
أŸوسس -م ‘ م -رت -ب -ة تسس-م-ح ل-ن-ا Ãشس-ارك-ة
ق- -اري- -ة أŸوسس- -م أŸق- -ب -ل ي -ب -ق -ى ه -دف -ا
مشسروعا بالنسسبة لنا ،خاصسة أن أإلدأرة
تريد إأعادة بريق ألفريق قاريا وهو ما
نطمح لتحقيقه ‘ نهاية أŸوسسم.
لنصسار
ما رد فعلك بشسأان تذمر أ أ
م- -ن ت- -رأج- -ع أŸسس- -ت- -وى أل- -ف- -ن- -ي
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للفريق؟
أتفهم جيدأ سسبب تذمر أألنصسار ،ألنهم
يريدون ألفرجة وألفوز بإاقناع .لكن هدفنا
ه -و ألن -تصس -ار وه -و م -ا ح -ق -ق -ن -اه خÓ-ل
أŸباريات أŸاضسية .كما أننا فزنا على
مولودية بجاية بنتيجة عريضسة ،رغم أن
أŸسستوى ألفني  ⁄يكن كبÒأ ،لكن حققنا
أألهم.
على ألعموم هدف أألنصسار يبقى ألتتويج
ب-األل-ق-اب ،أألم-ر أل-ذي نسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه
خÓل نهاية أŸوسسم .فنحن نتوأجد ‘
ألسسباق على مسستوى ثÓث جبهات وهي
أل- -ب- -ط- -ول- -ة وأل- -ك -أاسش ،إأضس -اف -ة إأ ¤ك -أاسش
«أل -ك -اف» أل -ت -ي سس-ت-ب-ق-ى مسس-ت-م-رة ل-غ-اي-ة
أŸوسسم أŸقبل وبالتا‹ فإامكانية ألتتويج
تبقى قائمة وعلى أألنصسار ألوقوف إأ¤
جانب ألÓعب Úوألطاقم ألفني ومنحهم
ألدعم أŸعنوي.
ه -ل ت-أاث-ر أل-ف-ري-ق م-ن أل-ن-اح-ي-ة
ألبدنية قبل نهاية أŸوسسم؟
ل أخفي عليك ذلك ،فا÷ميع يعلم أننا
لعبنا مباريات عديدة ،لكن ما يرهق هو
ألتنقل إأ ¤إأفريقيا وألعودة .دون نسسيان
ل -عب م-ب-اري-ات ه-ن-اك ‘ أج-وأء م-ن-اخ-ي-ة
مغايرة لتلك ألتي تعودنا عليها ،ثم تعود
لتلعب مباريات هنا ‘ أ÷زأئر وبالتا‹
فتغ ÒأŸناخ يؤوثر على مسستوى ألÓعبÚ
ويجعلنا نشسعر باإلرهاق .لكن على ألعموم
لن ‚عل هذأ شسماعة نعلق عليها إأخفاقنا.
Óنصسار أننا سسنقاتل إأ ¤آأخر مبارأة
أؤوكد ل أ
‘ أل -ب -ط -ول -ة م -ن أج -ل أل-ت-ت-وي-ج أو إأن-ه-اء
أŸوسسم ‘ أŸركز ألثا Êعلى أألقل.

ريال مدريد

معاقبة راموسس
Ãباراة واحدة
ق- -ررت ÷ن- -ة أŸسس- -اب- -ق- -ات ب- -اإل–اد
أإلسس -ب -ا Êل-ك-رة أل-ق-دم ،إأي-ق-اف أل-دو‹
أإلسس -ب-ا ÊسسÒج-ي-و رأم-وسش ق-ائ-د ري-اد
مدريدÃ ،بارأة وأحدة بعد طرده ‘
لقاء «ألكÓسسيكو» أمام برشسلونة أألحد
أŸنصسرم.
وق -الت صس -ح -ي-ف-ة «أسش» أإلسس-ب-ان-ي-ة ،إأن
÷ن-ة أŸسس-اب-ق-ات رفضست ألسس-ت-ئ-ن-اف
أل -ذي ق -دم -ه ن-ادي ري-ال م-ري-د ل-وق-ف
ت-ن-ف-ي-ذ أإلي-ق-اف ب-ح-ق أل-ق-ائد رأموسش،
ع -ل -ى أع -ت-ب-ار أن ع-ق-وب-ة أل-ط-رد ك-انت
مسس-ت-ح-ق-ة ب-ع-د ت-دخ-ل-ه أل-ع-ن-يف خÓل
ألشسوط ألثا Êعلى ألدو‹ أألرجنتيني
ليونيل ميسسي.
وكان ريال مدريد قدم أسستئنافا على
أل -ب-ط-اق-ة أ◊م-رأء أل-ت-ي حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا
رأم -وسش ،مسس -ت -خ -دم -ا شس -ري-ط ف-ي-دي-و
يظهر أن أŸدأفع  ⁄يلمسش قدم ألنجم
أألرجنتيني وأن ألبطاقة أ◊مرأء كان
مبالغا فيها من طرف أ◊كم.
وأن -ه -زم أل -ن -ادي أŸل -ك -ي أم -ام ضس-ي-ف-ه
ب-رشس-ل-ون-ة ب-ه-دف Úم-ق-اب-ل ثÓثة ضسمن
م -ن -افسس -ات أ÷ول -ة أل -ث -ال-ث-ة وأل-ثÓ-ثÚ
للبطولة أإلسسبانية (ألليغا).

أŸنتخب ألوطني لÓعب ÚأÙليÚ

’وليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
يضصب ـ ـ ـ ـ ـط القائمـ ـ ـ ـة ا أ

لسسبا Êلوكاسس ألكارأز 27 ،لعبا للمشساركة ‘ تربصس أŸنتخب أ÷زأئري للمحلي ،ÚأŸقرر من  30أفريل إأ3 ¤
إأسستدعى ألناخب ألوطني أ÷ديد أ إ
ماي  ،2017باŸركز ألفني ألوطني بسسيدي موسسى ،بحسسب ما أعلنت عنه أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم (ألفاف) على موقعها ألرسسمي ،أمسس.
أŸت -وأج -دي -ن ‘ أل -ق -ائ-م-ة أألو¤
وأŸع - -ن- -ي Úب- -أال- -ع- -اب ألصس- -دأق- -ة
أإلسسÓمية ،سسيتدربون مع منتخب
أÙل - -ي Úق- -ب- -ل وضس- -ع- -ه- -م –ت
تصسرف أŸنتخب أألوŸبي أبتدأء
من يوم  4ماي ،أي قبيل سسفرهم
إأ ¤باكو ‘ أليوم أŸوأ‹““.
قائمة ألÓعب:Ú
^ حرأسس أŸرمى :مليك عسسلة
(شش.أل- -ق- -ب -ائ -ل)  -شس -مسش أل -دي -ن
رح -م -ا( Êم.ب -ج-اي-ة)  -مصس-ط-ف-ى
زغبة (أ.أ◊رأشش)  -أسسامة ليتيم
(د .تاجنانت).

^ أŸدأفعونﬁ :مد ربيع مفتاح
(إأ.أ÷زأئ -ر) ﬁ -م -د ب -ن ي -ح-ي-ى
(إأ.أ÷زأئر) ﬁ -مد
خث Òزيتي (و.سسطيف)  -رياضش
ق -م-ر أل-دي-ن ك-ن-يشش (و.سس-ط-ي-ف) ـ
سسعدي رضسوأ( Êشش .ألقبائل) -
هوأري فرحا( Êشش .ألقبائل) -
عبد ألغني دمو (مولودي أ÷زأئر)
 حسس Úب- - - - - -ن ع - - - - -ي - - - - -ادة (شش.قسس -ن -ط-ي-ن-ة) ﬁ -م-د أم Úم-دÊ
(إأ.أ◊رأشش).
^ لعبو وسسط أŸيدأن :مسسالة
م - -رب - -اح (شش.ألسس - -اورة)  -ع - -ب - -د

سس -ي -ك -ون ن -ادي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ل-ل-ك-رة أل-ط-ائ-رة
لو ¤ألتي جرت
رجال ،متصسدر ترتيب ألدورة أ أ
لول
لسس-ب-وع أŸاضس-ي ب-اŸي-ل-ي-ة (ج-يجل) ،أŸرشسح أ أ
أ أ
ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب وخÓ-فة نفسسه Ãناسسبة إأجرأء
لخÒة ل -ل -م -رح-ل-ة أل-ث-ال-ث-ة
أل -دورة أل -ث -ان -ي -ة وأ أ
ل-ل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-رة أل-ط-ائ-رة (›م-وعهة
أل- -ل- -قب) رج- -ال ،أŸق -ررة م -ن  27إأ 2٩ ¤أفريل
بالدويرة (أ÷زأئر).
يسسعى ألنادي ألÈأيجي ألذي  ⁄يتلق أي هزÁة خÓل
دورة أŸيلية ،ألتتويج بلقبه أÿامسش وألرأبع على ألتوأ‹
بعد موأسسم  2011و 2014و 2015و 2016وسسيكون منظم
ألدورة ،أÛمع ألبÎو‹ ،صساحب أŸركز ألثا Êبـ 6نقاط
وب -ف -ارق ن-ق-ط-ت Úع-ن ن-ادي ألÈج ،م-ط-ال-ب-ا ب-ال-ف-وز ب-ك-ل
Óطاحة Ãنافسسه ألذي
مبارياته بنتيجة ( 3ـ  0أو  3ـ  )1ل إ
سس -ي -وأج-ه ي-وم أ÷م-ع-ة (سس-ا ‘ )18 :00ل- - -ق - -اء مصسÒي

للفريق ،Úفيما سسيلعب ألفريقان أآلخرأن أوŸبي أŸيلية
و‚م سسطيف مبدئيا أألدوأر ألثانوية وكÓهما أمل ‘
خلط أورأق ألÈج وأÛمع.

برنامج اŸباريات:
أÿميسس  27أفريل (أليوم ألرأبع)
نادي برج بوعريريج ـ ‚م سسطيف (سسا)16 :00
أوŸي أŸيلية ـ أÛمع ألبÎو‹ (سسا)16 :00
أ÷معة  2٨أفريل (أليوم أÿامسس)
أوŸبي أŸيلية ـ ‚م سسطيف (سسا)16 :00
نادي برج بوعريريج ـ أÛمع ألبÎو‹ (سسا)18 :00
لخ)Ò
ألسسبت  2٩أفريل (أليوم ألسسادسس وأ أ
‚م سسطيف ـ ›مع ألبÎو‹ (سسا)11 :00
أوŸبي أŸيلية ـ نادي برج بوعريريج (سسا)13 :00

رضسوأن يوسسف ،أŸدرب ألوطني لذوي ألحتياجات أÿاصسة:

موعد مراكشس مهم إ’“ام التحضصÒات –سصبا لبطولة العا⁄

البقاء على مقربة من الوفاق Áنحنا أامل التتويج باللقب

يضسيف نفسش أŸصسدر ،أن أŸدرب
أل- -ك- -ارأز ،أل -ذي ل ي -ع -رف ج -ي -دأ
ألÓعب Úأ÷زأئري ،Úأعتمد على
ف-ن-ي-ي أŸدي-ري-ة أل-ف-ن-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
لضس -ب -ط أل -ق -ائ -م -ة أألول -ي -ة .ك -م -ا
سس -يسس -ت -غ -ل أيضس -ا حضس -ور لع -ب -ي
أŸن- -ت- -خب أألوŸب -ي ( )23أل -ذي -ن
سس -يشس -ارك -ون ‘ أل-ع-اب أل-تضس-ام-ن
أإلسسÓمي وأ◊اضسرون ‘ تربصش
سسيدي موسسى خÓل نفسش ألفÎة،
م-ن أج-ل م-ع-اي-ن-ة إأج-م-ال-ية لعبي
ألبطولة أÙلية.
وأوضس -حت أل -ف -اف““ ،أن أل Ó-ع-بÚ
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ألبطولة ألوطنية للكرة ألطائرة

قاسسم مهدي ،متوسسط ميدأن مولودية أ÷زأئر لـ «ألشسعب»:

من جهة أخرى ،أكد قاسسم مهدي أن ألبقاء
على مقربة من أŸتصسدر وفاق سسطيف
Áنحه وزمÓؤوه أألمل ‘ ألتتويج بلقب
ألبطولة ،خاصسة أن أألمر مازأل قائما ‘
ظل توأصسل أŸنافسسة.
ك -م -ا أب-دى ق-اسس-م م-ه-دي ت-ف-ه-م-ه ل-ت-ذم-ر
أألنصسار من ترأجع مسستوى ألفريق ،لكنه
ي
أكد أن أألهم هو –قيق ألنتصسارأت بأا ّ
طريقة ،معÎفا بتأاثره وزمÓئه بالرزنامة
أŸكثفة ،خاصسة ألتنقÓت إأ ¤إأفريقيا ‘
كاسش «ألكاف».
له-م أم-ام
«ألشس -عب» :ح -ق -ق-ت-م أ أ
«أŸوب» ،كيف كانت أŸبارأة؟
قاسسم مهدي  -بالفعل لقد حققنا أألهم
وه -و أل -ف -وز ب -ال-ن-ق-اط أل-ثÓ-ث .وب-ال-ن-ظ-ر
لنتيجة أŸبارأة أ÷ميع يتأاكد أننا نسستحق
ألن -تصس-ار ب-ع-د أÛه-ودأت أل-ك-بÒة أل-ت-ي
ب -ذل -ن -اه -ا خ Ó-ل أŸب -ارأة خ -اصس-ة خÓ-ل
ألشسوط ألثا ،Êرغم أŸتاعب ألبدنية ألتي
ع -ان -ي -ن -ا م-ن-ه-ا ،إأل أن ه-ذأ  ⁄ي-ؤوث-ر ع-ل-ى
مسستوأنا وكانت عزÁتنا كبÒة ‘ ألفوز
ألذي سسيعطينا دفعا معنويا بعد ألتع‘ Ì
أ÷ولة أŸاضسية أمام مولودية وهرأن ،أين
كان بإامكاننا –قيق ألنتصسار ،لكن على
ألعموم أنا سسعيد بهذه ألنتيجة وأهدي هذأ
ألفوز إأ ¤كل أألنصسار.
هل زأدت حظوظكم ‘ أŸنافسسة
على أللقب بعد ألنتصسار؟
أŸهم بالنسسبة لنا هو ألبقاء على مقربة

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

ألعدد

أل -رؤووف ب -ن غ -يث (إأ.أ÷زأئ -ر) -
م - -ه - -دي ق- -اسس- -م (م .أ÷زأئ- -ر) -
سسفيان بن دبكة (نصسر حسس Úدأي)
 شس- - - -مسش أل- - - -دي- - - -ن ح - - -رأق (إأ.أ◊رأشش)  -ل- - -ي- - -اسش سس- - -ي- - -ده - -م
(إأ.بلعباسش).
^ أŸهاجمون :أب-و سس-ف-ي-ان ب-الغ
(إأ.بلعباسش)  -عبد أŸؤومن جابو
(و.سس- -ط- -ي -ف)  -أك -رم ج -ح -ن -ي -ط
(و.سس -ط -ي -ف)  -رشس -ي-د ن-اج-ي (و.
سس -ط -ي -ف) ﬁ -م -د أم Úح-ام-ي-ة
(شش.ب -ل -وزدأد)  -زك-ري-ا م-نصس-وري
(م .أ÷زأئر).

لل -ع -اب أل-ق-وى ل-ذوي ألح-ت-ي-اج-ات أÿاصس-ة رضس-وأن ي-وسس-ف ‘ ،تصس-ري-ح خ-اصس
كشس -ف أŸدرب أل -وط -ن -ي أ
÷ريدة «ألشسعب» ،أن ألفريق ألوطني سسيشسارك ‘ أŸلتقى ألدو‹ ألذي سسيجري Ãدينة «مرأكشس» أŸغربية
على مدأر ثÓثة أيام من  4إأ 6 ¤ماي ألدأخل بهدف ألسستعدأد لبطولة ألعا ⁄بلندن جويلية ألقادم.
سستجري بلندن ‘ شسهر جويلية ألقادم .لهذأ نحن أآلن
نبيلة بوقرين
نعمل على ضسمان جاهزية جيدة لكل ألعناصسر ‘ كل
أكد ألناخب ألوطني ،أن هذه أÙطة مهمة بالنسسبة ألختصساصسات ألتي سستشسارك ‘ هذه ألتظاهرة ألكبÒة
للعناصسر ألوطنية من أجل وضسع ألنقاط على أ◊روف ‘ ح -ت -ى ن -ح -ق -ق ن -ت-ائ-ج أفضس-ل م-ن أل-ت-ي ك-انت ‘ أŸوع-د
ق -ول -ه« :سس -ن -ت -ن -ق -ل ،أألح -د أŸق-ب-ل ،إأ ¤م-دي-ن-ة م-رأكشش أألوŸبي لتشسريف أ÷زأئر ،مثلما نفعل ‘ كل مرة ،بعدما
أŸغربية من أجل أŸشساركة ‘ أŸلتقى ألدو‹ ألذي حقق كل ألرياضسي Úأ÷زأئري Úأ◊د أألدنى ‘ أŸوأعيد
سسيجري من  4إأ 6 ¤ماي ألدأخل وألذي يعد مهما بالنسسبة ألسسابقة وبقي فقط رفع أŸسستوى أك.»Ì
لنا من أجل وضسع أللمسسات أألخÒة على ألتشسكيلة ألوطنية ‘ ح Úأكد أŸدرب ألوطني ،أنه سسطر برنا›ا خاصسا
م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ب-دن-ي-ة ،أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة وأل-ن-فسس-ي-ة ب-ع-د ج-ملة بشسهر رمضسان لتفادي أإلرهاق« ،سسأاشسارك ،ألول مرة‘ ،
موعد مرأكشش ،لكن سسأاسستغله كما يجب ‘ رفع مسستوى
ألتحضسÒأت ألتي قمنا بها ‘ ألفÎة أŸاضسية».
وأضساف ‘ ذأت ألسسياق« ،ألفريق ألوطني «أ» يضسم  15أل -ري -اضس -ي Úأل -ذي -ن أشس -رف ع -ل-ي-ه-م ،ألن-ه سس-يسس-م-ح ل-ه-م
رياضسيا ‘ ألسسباقات ألقصسÒة وألطويلة ،إأضسافة إأ 7 ¤بالحتكاك مع عناصسر أخرىÃ ،ا أنه ملتقى دوليا ما يعني
عناصسر من فريق «ب» سسيأاتون رفقة أÛمع ألبÎو‹ ،أنه ﬁطة –ضسÒية فقط و‘ نفسش ألوقت حاسسم ،ألنني
نهدف إأ ¤ألوقوف على جاهزية كل ألرياضسي Úبعد مرور أعمل على إأكمال ألعمل ألذي بدأت فيه منذ عودتنا من
فÎة من ألتحضسÒأت ،حيث سسنقيم ألعمل أŸاضسي .ومن ريو دي جانÒو ،خاصسة أن ألفÎة ألقادمة سستكون صسعبة،
ّ
ألنها تتزأمن مع شسهر رمضسان أŸبارك».
جهة أخرى سسنصسحح بعضش ألنقاط ألسسلبية ألتي قمنا
ب-تسس-ج-ي-ل-ه-ا خÓ-ل أألل-ع-اب شس-ب-ه أألوŸب-ي-ة أŸاضسية ألتي أما عن ألÈنامج ألقادم قال ﬁدثنا« ،بعد ألعودة من مرأكشش
سسنشسارك ‘ ألبطولة ألوطنية ألتي سستجري بالعاصسمة من 17
جرت بريو دي جانÒو ‘ ألصسيف أŸاضسي».
إأ 19 ¤ماي ألقادم ،لنحقق نتائج إأيجابية وبعدها سسنحضسر ‘
الوقوف على كل التفاصصيل قبل اŸوعد العاŸي أ÷زأئ- -ر ،ألن أل -ت -ن -ق Ó-ت ‘ شس -ه -ر رمضس -ان صس -ع -ب -ة ع -ل -ى
ألرياضسي Úوترهقهم .ولتفادي ذلك ،وضسعت برنا›ا خاصسا،
أرجع رضسوأن يوسسف أهمية هذأ أŸلتقى ،ألذي  ⁄يبق ‘ ح Úسسيكون آأخر موعد لنا ‘ ملتقى سسويسسرأ وبعدها
يفصسلنا عن أŸوعد ألعاŸي ألكث Òمن ألوقت ،بقوله « ⁄سسنتنقل إأ ¤لندن وألدخول ‘ جو أŸنافسسة أÿاصسة ببطولة
ي-ب-ق ي-فصس-ل-ن-ا أل-ك-ث Òم-ن أل-وقت ع-ن ب-ط-ول-ة أل-ع-ا ⁄أل-تي ألعا ⁄ألتي سستكون ‘ شسهر جويلية».

كأاسس أ÷زأئر لكرة ألقدم دأخل ألقاعة

 ٧ميداليات ‘ الدور ربع النهائي

شسارك  25فريقا من ب 27 ÚألتابعÚ
للرأبطة ألوطنية لكرة ألقدم دأخل
أل -ق -اع -ة ‘ ،ك-أاسش أ÷زأئ-ر ل-نسس-خ-ة
 ،2017 - 2016أŸن-ظ-م-ة م-ن ق-ب-ل
ألرأبطة ،ألول مرة ،بحسسب ما أعلنته
أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم عÈ
موقعها ألرسسمي.
ضس -م-نت سس-ب-ع-ة ف-رق ت-أاشسÒة أŸرور

إأ ¤ألدور ربع ألنهائي بعد فوزها ‘
موأجهات ألدور أألول وألثا Êألتي
جرت بالقاعات متعددة ألرياضسات
«ب» ألÈوأقية ،أقبو،
وهرأن ،قسسنطينة وسسكيكدة أيام ،20
 21و 22أفريل .2017
وح -ق -ق أل -ت -أاه -ل ك -ل م -ن :م-ول-ودي-ة
ب -ج-اي-ة ،أل-ن-ادي أ÷زأئ-ري ،وه-رأن،
‚م قسسنطينة ،نادي برج بوعريريج،
ن -ادي أق -ب -و ،ف-ري-ق ب-رج ب-وع-ري-ري-ج
وأ.ڤاŸة.
لول
وجاءت نتائج ألدور أ أ
وألثا Êكالتا‹:
لول:
ألدور أ أ
مولودية بجاية  -نادي بجاية 2-12
نادي خنشسلة  -أ.بجاية 6-3
نادي أكبو  -ت .بجاية 1-9
أف .بجاية  -نادي تازمالت 5-6
نادي أŸدية  -أ .حسس Úدأي 5-11
نادي برج بوعريريج  -أ .مسسيلة 6-10
مولودية وهرأن  -ف .أألغوأط 3-11
ر .وهرأن  -إأ .وهرأن 2- 8
‚م قسسنطينة  -نادي قاŸة 4-5
إأ–اد توقرت  -أ.ورقلة 5-14
أ .قاŸة  -إأ–اد عنابة 1-6
فريق سسكيكدة  -ج .سسكيكدة 7-6
معفى :فريق برج بوعريريج
ألدور ألثا( Êثمن ألنهائي)

أ .بجاية  -نادي أقبو 7-3
نادي برج بوعريريج -فريق بجاية 3
1ف -ري -ق ب -رج ب -وع-ري-ري-ج  -م-ول-ودي-ة
وهرأن 4-5
أل- -ن -ادي أ÷زأئ -ري وه -رأن  -ن -ادي
أŸدية 2-8
‚م قسسنطينة  -ج .سسكيكدة 6-8
أ .قاŸة  -إأ–اد توقرت 9-12
معفى :مولودية بجاية
ألدور ألثالث (ربع ألنهائي)
مولودية بجاية  -ألنادي أ÷زأئري
وهرأن
‚م قسس - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة  -ن - -ادي ب- -رج
بوعريريج
نادي أكبو  -فريق برج بوعريريج
معفى :أ .قاŸة
أل -دور أل-رأب-ع (أل-دور نصس-ف
ألنهائي)
ألفائز ب‚ :Úم قسسنطينة  -نادي
برج بوعريريج  /مولودية بجاية -
ألنادي أ÷زأئري وهرأن
أل- -ف -ائ -ز :ن -ادي أك -ب -و  -ف -ري -ق ب -رج
بوعريريج  /أ .قاŸة
سس -ت -ج -رى م -ق -اب Ó-ت أل -دور نصس -ف
ألنهائي يومي  1و 6ماي ‘ 2017
قاعات سسيتم
تعيينها لحقا.

إلفجر04.24...............:
موإقيت إلظهر12.46...............:
إلصشÓة إلعصشر16.31...............:
إلمغرب19.36..............:
إلعششـاء21.03................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  27أإف-ري-ل  :195٨ب-دإي-ة أإشش-غ-ال مؤو“ر
ط -ن -ج -ة إل -ت -اري-خ-ي Ãشش-ارك-ة ج-ب-ه-ة
إل -ت -ح -ري -ر إل-وط-ن-ي إ÷زإئ-ري ،ح-زب
إلسش-ت-قÓ-ل إŸغ-رب-ي ،وإ◊زب إل-دسشتوري
إلتونسشي.

إÿميسس  01ششعبان  143٨هـ إŸوإفق لـ  27أإفريل  2017م

تقـوم بزيـــارة رسشميــــة علـــى رأإسس وفـــد عسشكـــري

إلطقسس إŸنتظر إليوم و إلغد

عنابة
عنابة

1٧3٢٢ Oó©dG
إ÷زإئر بطلة إلعرب للمرة
إلسشادسشــــة علــى إلتـــــوإ‹

إلفريـ ـ ـ ـ ـق ڤاي ـ ـ ـ ـد صضال ـ ـ ـ ـح يسضتقبـ ـ ـ ـ ـل
وزيـ ـ ـ ـ ـرة إلدفـ ـ ـ ـاع ÷مهوريـ ـ ـة كينيـ ـ ـ ـا

مشضارك ـة ‡ ـيزة لألم ـن
إلوطنـ ـ ـ ـي ‘ إلبطولـ ـ ـ ـ ـة
إلعربية للكونغ فو ووشضو

إلششعب /إسشتقبل إلفريق أإحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسس أإركان إ÷يشس
إلوطني إلششعبي ،صشباح أإمسسÃ ،قر وزإرة إلدفاع إلوطني ،وزيرة إلدفاع ÷مهورية كينيا إلسشيدة
ريتششال أإوور أإومامو ،إلتي تقوم ،على رأإسس وفد عسشكري هام ،بزيارة رسشمية إ ¤إ÷زإئر.
بعد مراسسم السستقبال الرسسمية ،أاجرى الطرفان ﬁادثات ثنائية بحضسؤر ضسباط أالؤية وعمداء من وزارة الدفاع
الؤطني وأاركان ا÷يشض الؤطني الشسعبي ،وكذا القائم باألعمال لدى سسفارة كينيا با÷زائر وأاعضساء الؤفد اŸرافق
لؤزيرة الدفاع الكينية.
وبحسسب بيان وزارة الدفاع الؤطني ،فإان اÙادثات تناولت حالة التعاون العسسكري الثنائي وسسبل تنؤيعه إا¤
›الت تخدم اŸصسالح اŸشسÎكة للبلدينŒ ،سسيدا للرعاية السسامية واŸتؤاصسلة لقائدي البلدين وحرصسهما
اŸتقاسسم على ترقيته وتطؤيره .كما عكف الطرفان على تبادل التحاليل ووجهات النظر حؤل ﬂتلف القضسايا
الراهنة.
‘ ختام اللقاء ،تبادل الطرفان هدايا رمزية ،لتؤقع الؤزيرة الكينية على السسجل الذهبي لؤزارة الدفاع الؤطني.

إلششعب /توجت إ÷زإئر ‡ثلة ‘
Óمن إلوطني،
إ÷معية إلرياضشية ل أ
لردنية عمان،
مؤوخرإ ،بالعاصشمة إ أ
ب- -ال- -ل- -قب إل- -ع- -رب- -ي إلسش- -ادسس ع- -ل -ى
إل - -ت - -وإ‹ ‘ ،إخ - -ت- -ت- -ام م- -ن- -افسش- -ات
إل-ب-ط-ول-ة إل-ع-رب-ي-ة إ◊ادي-ة عشش-رة
Óن -دي -ة ‘ ك -ون -غ ف -و وشش -و (رج-ال
ل -أ
وسش-ي-دإت) ،وإل-ت-ي شش-ارك ف-ي-ه-ا أإزيد
م-ن  100ري-اضش-ي وري-اضشية Áثلون
 10فرق من  05دول عربية ،حيث
لم- -ن إل- -وط -ن -ي 19
حصش- -د أإب- -ط- -ال إ أ
ميدإلية ذهبية ووإحدة فضشية.
لم -ن
ب- -ه- -ذإ إل- -ل- -قب ،أإك- -د ف- -ري- -ق إ أ
إل -وط -ن -ي إŸت -ك -ون م -ن  12رياضشيا،
ب-ي-ن-ه-م  03إن-اث ،أإل-ق-اب-ه-م إل-ع-رب-ية
إÿمسشة على إلتوإ‹ إلتي –صشلوإ
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ب- -ج- -دإرة وإسش- -ت- -ح- -ق -اق ‘
إل-ب-ط-ولت إلسش-اب-ق-ة و“ك-نوإ بذلك
م- -رة أإخ- -رى م -ن تشش -ري -ف إ÷زإئ -ر
دولة.

إششهـــــــــــــــــــــــــــــــار

 23°إ÷زإئر
 20°إ÷زإئر

 21°وهرإن
 15°وهرإن

إلثمن  10دج

22°
17°

france prix 1

لسشـــرى إŸضشـــرب Úعــن إلطعـــام
تضشامنــا مـــع إ أ

إإضض ـ ـ ـ ـ ـاءة للشضمـ ـ ـ ـ ـوع بسضفـ ـ ـ ـارة دول ـ ـ ـ ـ ـة فلسضطـ ـ ـ ـ ـÚ

نظمت سشفارة دولة فلسشطÚ
با÷زإئر ،أإمسس ،وقفة إضشاءة
لسشرى
للششموع تضشامنا مع إ أ
إلفلسشطيني ‘ Úسشجون إلحتÓل
إلسشرإئيلي ،إŸضشرب Úعن إلطعام
منذ  17أإبريل إ÷اري ،إحتجاجا
لسشرإئيلية
على إŸمارسشات إ إ
إ÷ائرة بحقهم وللمطالبة
لنسشانية إلتي كفلتها
بحقوقهم إ إ
موإثيق إلتفاقات إلدولية.

قال سسف Òدولة فلسسط Úبا÷زائر لؤؤي
ع -يسس-ى ‘ ،تصس-ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة خÓ-ل
هذه الفعالية ،إان «هذه الؤقفة الرمزية
هي هبّة لدعم أاسسرانا لنعبّر من خÓلها
ع- -ن سس- -خ- -ط -ن -ا إازاء الصس -مت ال -دو‹
واŸؤقف الذي يتعاطى به العا ⁄مع

ه- -ذا اإلضس- -راب وم- -ع نضس- -ال الشس- -عب
الفلسسطيني وقضسيته بشسكل عام».
وأاشس- -ار إا ¤أان إاضس- -راب األسس- -رى «ه -ؤ
شس -ك -ل ج -دي -د م-ن ال-نضس-ال ا÷م-اع-ي
نحاول من خÓله لفت أانظار العا⁄
لهذا النظام العنصسري (إاسسرائيل) الذي
ي -ق -ي -م ت -ع -ت-ي-م-ا إاعÓ-م-ي-ا ع-ل-ى ح-رك-ة
األسس -رى ب -ل وي -ع -تÈه -م ه -م ال -ق -ت -ل -ة
واإلرهابي Úبينما هؤ من يقتل ويأاسسر
وي - -ق - -ؤم Ãم - -ارسس - -ات ضس - -د الشس - -عب
ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي ب -ع -ي -دة ع -ن ال -ق -ي -م
اإلنسسانية».
وأاوضسح أان هذه الؤقفة هي «رسسالة من
ال-ق-ي-ادة والشس-عب ال-ف-لسس-ط-يني وأاسسراه
إا ¤اŸنظمات الدولية ومنها منظمة
األ· اŸت- -ح- -دة والصس- -ل- -يب األح- -م -ر
الدو‹ ومنظمات حقؤق اإلنسسان عÈ

ال -ع -ا ⁄ل -تسس -ل-ي-ط الضس-ؤء ع-ل-ى قضس-ي-ة
Óسس -ف،
األسس- -رى ونضس- -ال -ه -م ال -ت -ي ،ل  -أ
ت -ؤاج-ه ال-ت-ح-ق Òواإله-ان-ة» وم-ن أاج-ل
دف- -ع ه- -ذه اŸن -ظ -م -ات إا ¤ال -ت -دخ -ل
ل -ت -م -ك Úاألسس-رى م-ن ح-ق-ؤق-ه-م ال-ت-ي
تكفلها القؤان Úالدولية.
خÓل هذه الؤقفة ،التي جرت بحضسؤر
‡ثلي الفصسائل الفلسسطينية با÷زائر،
” التؤقيع على «بيان دعم وتضسامن»
مع األسسرى الفلسسطيني ‘ Úإاضسرابهم
ا÷ماعي واŸفتؤح عن الطعام والذي
دخ -ل ي-ؤم-ه ال-ع-اشس-ر ،م-ن ق-ب-ل ‡ث-ل-ي
بعضض البعثات الدبلؤماسسية با÷زائر،
م -ن -ه-ا ال-ع-راق وال-ي-م-ن وف-ي-ت-ن-ام وب-نÚ
ون- -ام- -ي- -ب- -ي- -ا ،إا ¤ج -انب ‡ث -ل Úع -ن
ج -م -ع -ي -ات وط -ن -ي -ة وشس -خصس-ي-ات م-ن
اÛتمع اŸد ÊوإاعÓمي.Ú

Áـــــارسس طقـــــوسس إلسشحــــر بغليــــزإن

ق ـ ـوإت إلشضرط ـ ـة تلقـ ـي إلقب ـ ـضض علـ ـى مشضع ـ ـوذ

إلششعب /أإلقت قوإت إلششرطة
لسشبوع إŸنصشرم،
لولية غليزإن ،إ أ
إلقبضس على ششخصس يبلغ من إلعمر
 64سشنةÁ ،ارسس طقوسس إلسشحر
وإلششعوذة على مسشتوى مدينة
ع Úطارق.
ت -ع -ؤد ›ري -ات ال-ع-م-ل-ي-ة ل-ت-ل-ق-ي ق-ؤات
الشسرطة على مسستؤى أامن دائرة عÚ
طارق ،معلؤمات مفادها ‡ارسسة أاحد
األشس -خ -اصض ط-ق-ؤسض الشس-ع-ؤذة وال-دج-ل
Ãنزله اÿاصض .على إاثرها ” تكثيف
ال -ت -ح-ري-ات والÎصس-د ل-ه ،ل-ي-ت-م ت-ؤق-ي-ف

ثÓثة أاشسخاصض بعد خروجهم من منزل
اŸشستبه فيه الذين وجدوا عندهم 13
حرزا وورقة مدون عليها جدول –مل
ﬂت -ل -ف ال -ع Ó-م-ات اÿاصس-ة ب-السس-ح-ر
األسس- -ؤد .وع -ل -ي -ه ” ،م -داه -م -ة م -ن -زل
اŸشس -ت -ب -ه ف-ي-ه ب-ع-د ا◊صس-ؤل ع-ل-ى إاذن
ب -ال -ت -ف -ت -يشض م -ن اÙك -م -ة اıتصس -ة
إاق -ل -ي -م -ي -ا ،أاي -ن ” ضس-ب-ط م-ؤاد وأادوات
تسستعمل ‘ طقؤسض الشسعؤذة والسسحر،
بينها نسسخة من القرآان الكر Ëمدنسسة
Ãؤاد غريبة ،كتاب قد Ëيحتؤي على
ط Ó-سس -م ،م -ط -ؤي -ات وج -داول خ -اصس -ة

بالسسحر والشسعؤذة ،خمسسة وخمسسؤن 55
حرزا و“ائم ،بخؤر وكمية من األعشساب
ال -غ -ري-ب-ة ،وصس-ؤرت-ان شس-مسس-ي-ت-ان ل-ب-ن-تÚ
م -ك -ت -ؤب ع -ل -ي -ه-ا طÓ-سس-م ذات أاشس-ك-ال
ﬂتلفة ،بالضسافة إا ¤مبلغ من اŸال
يقدر بثÓثة وسست Úأالف دج ،وغÒها من
األشسياء التي تسستعمل ‘ ‡ارسسة هذه الطقؤسض
التي يحّرمها الدين ويعاقب عليها القانؤن.
ب -ع-د اسس-ت-ك-م-ال إاج-راءات ال-ت-ح-ق-ي-ق ”
إاعداد ملف قضسائي ضسد اŸشستبه فيه
وت- -ق- -دÁه أام- -ام ا÷ه- -ات ال- -قضس- -ائ -ي -ة
اıتصسة.

