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وسشط ضشمانات دسشتورية بالنزاهة و الششفافية

@  23مليون ناخب يختارون ‡ثليهم ‘ الŸÈان اليوم

@ التنـافسص على  ٤62مقعـد
–ـــت مراقبـــــة
الهيــئـــــــــــــــــة
اŸسشتقلــــــــــــة
واÓŸحظــــــÚ
الدوليـــــــــــÚ

@ اعتم ـاد  ٧٠٠صشحـفي منه ـم
Á ٨٠ثلـ ـون مؤوسشسشات أاجنبيـة
@  ٦٠٠صشحف ـ ـ ـ ـ ـ ـي جزائ ـ ـ ـري
من ﬂتلف الوسشائل ‘ اŸوعد
@ مكتب خاصش لعتماد الإعÓميÚ
صص٠٧/٠6

ترحم على ششهداء اŸهنة بسشاحة حرية الصشحافة

ڤرين :الصشحافة ا÷زائرية – ـ ـظى
به ـ ـامشش كب Òمـ ـ ـ ـن حريـ ـ ـة التعبـ ـÒ

تغطية ا◊ملة ا’نتخابية ‘ مسشتوى
اŸهنيــــة رغــــــم تسشجيل Œــــــاوزات

صص٠٤

مكــرمــــا عنـــــاويــــــن
إاعÓميــة ‘ مقدمتهــا
«الششعب» ،غÓم الله:

اإلعÓم يقّوي
اللحمة الوطنية
ب Úأابناء ا÷زائر
صص٠٥

مدرب اŸنتخب
ا’وŸبي لـ «الششعـب»:

جاهزون لتششريف
األلوان الوطنية
‘ أالعاب التضشـ ـ ـامن
اإلسش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓمي
صص19
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بن صسال ـ ـح ينتخـ ـ ـب Ãدرسسة
أاحمد عروة

02

يقوم رئيسس ›لسس الأمة عبد القادر بن
صس -ال-ح ،ب-اأداء واج-ب-ه الإن-ت-خ-اب-ي ،ال-ي-وم،
ع- -ل -ى السس -اع -ة  09 : 30صس-ب-اح-ا Ãدرسس-ة
اأح -م-د ع-روة ،ال-ك-ائ-ن-ة ب-ال-ق-رب م-ن ن-ادي
الصسنوبر.

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

ج ـ ـ ـاب الله يصسوت Ãتوسسطة
إابن رشسد

17327

يوؤدي عبد الله جاب الله رئيسس جبهة
ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ية ،واجبه الإنتخابي،
ال -ي -ومÃ ،ت -وسس -ط -ة اإب-ن رشس-د ب-دراري-ة
مركز ‘ السساعة  10 : 00صسباحا.

غول ينتخب
ببوشساوي

دربال يصسوت Ãدرسسة
أاحمد عروة

ي-ح-ل رئ-يسس ال-ه-ي-ئة العليا
اŸسس- - - -ت- - - -ق- - - -ل- - - -ة Ÿراق - - -ب - - -ة
الن -ت -خ -اب-ات ع-ب-د ال-وه-اب
درب - -ال ،ال - -ي - -ومÃ ،درسس- -ة
اأح- -م- -د ع -روة ،ب -ب -وشس -اوي،
ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة م- -ن- -تصس -ف ال -ن -ه -ار ،لأداء واج -ب -ه
الإنتخابي.

ي- -د‹ رئ- -يسس ح -زب
Œم -ع اأم -ل ا÷زائ -ر،
عمار غول ،بصسوته،
‘ اإط -ار الن-ت-خ-اب-ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة ،اليوم،
على السساعة  11 : 00صسباحاÃ ،درسسة اأحمد
عروة ببوشساوي.

توأامة ب Úمسستشسفى الرويبة وعراسسة ببني ورتيÓن

متحف اÛاهد يحيي ›ازر
 8ماي 1945

‘ اإطار تقريب اÿدمات الصسحية من اŸواطن ،تنظم وزارة
الصسحة عملية تواأمة ب ÚاŸوؤسسسسة العمومية السستشسفائية
ال-روي-ب-ة واŸوؤسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة السستشسفائية عراسسة ببني
وتيلن ،يوم الأحد  7ماي ا÷اري.

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد
ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة Ãن -اسس-ب-ة اإح-ي-اء
ال-ذك-رى - Û 72ازر  8م -اي ،1945
ي -وم الأث -ن 8 Úم -اي ا÷اري ،ع-ل-ى
السساعة  14 : 00بعد الزوال.

قتيÓن و 15جريحا ‘ ع Úالدفلى

النتقام ا÷ماعي للسسلطات
اإلسستعمارية من اŸدنيÚ

اسس-ت-ي-ق-ظ ،صس-ب-اح اأمسس ،سس-ك-ان ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى ع-لى
›زرة اأخرى لإرهاب الطرق ،بعد تسسجيل حادث Úذهب
ضس -ح -ي-ت-ه-م-ا شس-خصس-ان وج-رح  15اآخ-ر ب-ب-ل-دي-ت-ي ب-ومدفع
وا◊سس-ي-ن-ي-ة على بعد  50ك-ل-م م-ن ع-اصس-م-ة الولية عÚ
الدفلى.
بحسسب مصسادرنا من ا◊ماية اŸدنية ،فاإن ا◊ادث Úقد
وقعا ‘ حدود السساعة الثانية والنصسف فجرا ،حيث تو‘
‘ ع ÚاŸكان شسخصس وجرح  15اآخرون .اأما ا◊ادث الثاÊ
فسس-ج-ل ب-ب-ل-دي-ة ا◊سس-ي-ن-ي-ة ب-اŸكان اŸسسمى اأولد اŸهدي،
حيث اأدى اإ ¤مقتل شسخصس يبلغ من العمر  45سسنة.
ع - -ن اأسس - -ب- -اب ا◊ادث Úاأشس- -ار ‡ث- -ل ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة
باŸديرية ،اإ ¤اصسطدام  8سسيارات نفعية بشساحنت Úعلى
الطريق السسيار.

ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن -ي ل -ل -م -ج -اه -د،
ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع م- -دي- -ري- -ات اÛاه -دي -ن
واŸتاحف ا÷هوية ومديريات اÛاهدين،
ال -ل-ق-اء ا÷م-اع-ي اŸوسس-ع رق-م  ‘ 156إاط -ار
عملية تسسجيل الشسهادات ا◊ية من أافواه
اÛاه- - -دي- - -ن واÛاه- - -دات .وق- - -د خصسصس
لن- -ت- -ق- -ام ا÷م- -اع- -ي
ال - -ل - -ق - -اء Ÿوضس - -وع «ا إ
لسستعمارية من اŸدني Úخلل
للسسلطات ا إ
لثن8 Ú
الثورة التحريرية» ،وذلك يوم ا أ
ماي على السساعة  14:00بعد الزوال.

جازي توقع عقدا إلعادة تهيئة مقرها بالعاصسمة
أاعلنت جازي ،الشسركة الرائدة ‘ ›ال تكنولوجيا
التصسالت الرقمية ،عن توقيع عقد مع ائتلف يضسم
ثلث شسركات ،يتضسمن إاعادة تهيئة مقرها ا÷ديد
الذي يقع ‘ مدينة الدار البيضساء با÷زائر العاصسمة.
وقد ” التوقيع على العقد ،الذي يتضسمن الدراسسة
ل‚از ،بحضسور فيتشسنزو نيشسي الرئيسس التنفيذي
وا إ
÷ازي والسسيد ﬁمد بوجيمار ،مدير مؤوسسسسة إاكسسبو
سس-اي-ن ،إا ¤ج-انب السس-ي-د ع-ب-د ا◊ل-ي-م ف-اي-دي ،م-دير
شسركة سستوديو و‡ثل شسركة مÒكور.
صسرح فيتشسنزو نيشسي قائل« :أانا سسعيد جدا لتوقيع
ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة م-ع شس-رك-ات ج-زائ-ري-ة .وه-ذا ال-ع-قد
سسيمهد الطريق لبناء جازي جديدة ،بدءًا من إاعادة
التهيئة الكاملة للمقر مع كامل التجهيزات التي سسوف
ت-راف-ق ال-ت-ح-ول ال-رق-م-ي ل-ل-م-ت-ع-ام-ل» .وأاضس-اف« :هذا
Áث-ل –دي-ا ك-بÒا ل-ل-ف-رق ال-ت-ي سس-ت-ع-م-ل ع-لى تهيئة
لجال اÙددة.
اŸقر ا÷ديد وتسسليمه ‘ ا آ
سسيوفر اŸقر ا÷ديد طريقة حديثة للعمل وسسيمكننا من عيشس Œربة مهنية جديدة».
من جانبه ،أاعرب ﬁمد رضسا بوجيمار عن رضساه بتوقيع هذه الشسراكة ،مع تقد Ëشسكره ÷ازي على الثقة
التي وضسعتها ‘ شسركته.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

حنون تنتخب Ãدرسسة حليمة
السسعدية

ت -ن -ت -خب الأم -ي -ن -ة ال -ع -ام ◊زب ال-ع-م-ال
لويزة حنون ،اليوم ،على السساعة 09 : 30
صس- -ب- -اح -اÃ ،درسس -ة ح -ل -ي -م -ة السس -ع -دي -ة
«اأم -ي -م -ة» ،ال -ك -ائ -ن -ة ب -ال -ق-رب م-ن اŸرك-ز
الثقا‘ الإسسبا ،Êشسارع خليفة بوخالفة.

بلعيد ينتخب Ãدرسسة اإلخوة
ﬂتاري بحسس Úداي

ي -ن -ت -خب رئ-يسس ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،اليومÃ ،درسسة الإخوة
ﬂتاري بحسسن داي على السساعة 09 : 30
صسباحا.

ندوة صسحفية حول معرضض ا÷زائر الدو‹

‘ اإط - -ار ت - -ن - -ظ- -ي- -م م- -ع- -رضس
ا÷زائر الدو‹ ‘ طبعته ،50
اŸق- - -رر م- - -ن  8اإ 13 ¤ماي
ا÷اري ،تعقد ندوة صسحفية،
ي - - -وم السس- - -بت  7م -اي ،ع -ل-ى
السس - - -اع - - -ة  10 : 00صسباحا،
ب- -ق -اع -ة دار ا÷زائ -ر ،ب -قصس -ر
اŸع-ارضس ،الصس-ن-وب-ر ال-ب-حري،
لإعطاء اأك Ìتفاصسيل على التظاهرة الإقتصسادية الدولية.

ندوة أاسسبوعية با÷احظية
ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-افية ا÷احظية ندوة اأسسبوعية بعنوان
«اأول ماي ...ذلك اليوم اŸنسسي» ،يوم السسبت  6ماي ا÷اري،
على السساعة  14 : 00بعد الزوال.

“يز مصسارعي األمن الوطني
ح -از ف -ري -ق اŸصس -ارع -ة اŸشسÎك -ة ل -ل -ج-م-ع-ي-ة ال-ري-اضس-ي-ة ل-لأم-ن
ال-وط-ن-ي ع-ل-ى اŸرت-ب-ة الأو ‘ ،¤ف-ع-ال-ي-ات ال-ب-ط-ول-ة الإف-ريقية
ل -ل -مصس -ارع -ة اŸشسÎك -ة ال-ت-ي اأق-ي-مت Ãدي-ن-ة م-راكشس ب-اŸغ-رب،
وهذا Ãشساركة  15دولة اإفريقية.
عرفت هذه البطولة تتويج الرياضسية عويسسي شسيماء ،صسنف
اأكابر ،باŸيدالية الذهبية ‘ ،وزن  59كلغ اختصساصس مصسارعة
حرة .كما –صسل العون الشسبيه سسيد عزارة بشس ،Òاأكابر ،على
اŸيدالية الذهبية ‘ وزن  80كلغ اختصساصس مصسارعة اإغريقية
رومانية.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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الخميسس  04ماي  2017م
الموافق لـ  08شسعبان  1438هـ

أŸنظمــــة تأاسضسضــت بنـــاء علـــى أقـــÎأح رئــــيسس أ÷مهؤريــة

الهيئ ـ ـات القضسائيـ ـ ـة الدسستوري ـ ـة اإلفريقي ـة تطل ـق
عل ـ ـ ـ ـ ـى مقره ـ ـ ـ ـ ـا إاسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم بسساي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
وأفقت أ÷معية ألعامة للمؤؤ“ر ألرأبع Ÿؤؤ“ر ألهيئات ألقضضائية ألدسضتؤرية أ’إفريقية أŸنعقد
مؤؤخرأ ،بكاب تاون (جنؤب أفريقيا) ،على تسضمية مقر هذه ألهيئة ألقارية ،ألكائن با÷زأئر ألعاصضمة،
باسضم ألفقيد بؤعÓم بسضايح رئيسس أÛلسس ألدسضتؤري أ÷زأئري وألرئيسس ألشضر‘ للمنظمة سضابقا،
بحسضب ما أأفاد به ،أأمسس ،بيان للمجلسس ألدسضتؤري.
تأاتي هذه التسسمية““ ،تكرÁا
ل -ل -ف-ق-ي-د وت-ق-دي-را إل‚ازات-ه
وج- - -ه- - -وده ‘ إانشس- - -اء““ ه - -ذه
اŸن-ظ-م-ة وت-ط-وي-رها ،يوضسح
بيان اÛلسس.
شس- - -ارك وف- - -د ع - -ن اÛلسس
ال -دسس -ت -وري ‘ ه-ذا اŸؤو“ر
إا ¤جانب  32هيئة دسستورية
إافريقية .كما شسارك أايضسا ‘
ال-ن-دوة ال-ع-ل-م-ية ،التي تناولت
م -وضس-وع ““ت-رق-ي-ة اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة
السس -ل -ط -ة ال -قضس -ائ -ي-ة وسس-م-و
الدسستور““.
ع- -ل- -م- -ا أان ا÷زائ- -ر ت -رأاسست
ا÷لسس -ة ال -ع -ل-م-ي-ة اÿاصس-ة بـ
““دور عصس - -رن - -ة اÙاك - -م ‘
ت- -ط- -وي- -ر ف -ع -ال -ي -ة السس -ل -ط -ة
ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة واحÎام سس- -م- -و
القانون““.
خÓل هذا اŸؤو“ر ،بحسسب
نفسس اŸصسدر ،أالقى الرئيسس
الشس -ر‘ ل -ل -م-ن-ظ-م-ة ال-دك-ت-ور
روب Òدوسس -و (ال -ب -ن ،)Úك-ل-م-ة
اسس -ت -ع -رضس ف -ي-ه-ا اÙط-ات
““البارزة ““ ‘ مسسÒة بوعÓم
بسس-اي-ح ال-نضس-ال-ي-ة والسس-ياسسية
وال -دب -ل -وم -اسس-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة،
““منوها بخدماته ا÷ليلة ‘
ت- -رق- -ي- -ة ال- -ع -م -ل اإلف -ري -ق -ي

’عمال أ÷زأئري أŸؤريتاÊ
›لسس رجال أ أ

اŸشسÎك ‘ ›ال ال- -قضس- -اء
الدسستوري““.
وذكر البيان ،أان هذه اŸنظمة
ت- -أاسسسست ،ب -ن -اء ع -ل -ى اقÎاح
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،الذي حوله بوعÓم
بسس -اي -ح إا ¤مشس -روع وم-ب-ادرة
باسسم ا÷زائر ،صسادقت عليه
ق- - - - -م- - - - -ة رؤوسس- - - - -اء ال - - - -دول
وا◊ك - - -وم- - -ات األعضس- - -اء ‘
ال–اد اإلفريقي ‘ دورتها
العادية  15بكامبال (أاوغندا)
‘ ج -وي-ل-ي-ة  2010وŒسسدت
ب - -ع - -ق - -د م- -ؤو“ر ت- -أاسس- -يسس- -ي
ب - -ا÷زائ - -ر وإاع Ó- -ن م- -يÓ- -د
م -ؤو“ر ال -ه -ي -ئ -ات ال-قضس-ائ-ي-ة
ال -دسس -ت-وري-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ‘ 8
ماي  2011واختيار ا÷زائر
العاصسمة مقرا دائما لها.
وق-د ت-أاسسسست ه-ذه اŸن-ظ-م-ة
بـ 25هيئة دسستورية إافريقية
وأاصس -ب -ح ع-دد أاعضس-ائ-ه-ا اآلن
 ،42ب -ع -د انضس -م -ام  9هيئات
جديدة ‘ اجتماع كاب-تاون
وتÎأاسس -ه -ا ح -ال -ي -ا اÙك -م-ة
ال-دسس-ت-وري-ة ÷ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
Ÿدة ع- -ام Úح- -ت- -ى ان -ع -ق -اد
اŸؤو“ر ال- -ق -ادم ب -أان -غ -ول ‘
.2019

ترقي ـ ـ ـ ـة التب ـ ـ ـ ـادل التج ـ ـ ـ ـاري والفـ ـ ـ ـ ـرصص السستثماريـ ـ ـ ـ ـة والصسناعي ـ ـ ـ ـة
’عمال أ÷زأئري أŸؤريتا ،Êأمسس ،بنؤأكشضؤط ،إأ ¤ضضرورة ترقية ألتبادل ألتجاري وألفرصس أ’سضتثمارية وألصضناعية ‘
دعا ›لسس رجال أ أ
ألبلدين وأسضتغÓل أ’نفتاح ألذي تؤفره ألسضؤق أŸؤريتانية لؤلؤج أسضؤأق إأفريقيا ألغربية ،باعتبار مؤريتانيا بؤأبة للمنتؤجات أ÷زأئرية.
أاكد ›لسس رجال األعمال ا÷زائري ك -م -ا أاب-رز ا÷ان-ب-ان أاه-م-ي-ة ““–دي-د بالنشساطات القتصسادية ب Úالبلدين عشس- -رة أاع -وام ع -ن ت -أاسس -يسس -ه ،ح -يث
اŸوري -ت -ا ‘ ،Êخ -ت -ام ج-لسس-ة دورت-ه ال-ق-ط-اع-ات واÛالت الق-تصس-ادي-ة وال- -ن- -ظ- -م ال- -ق- -ان -ون -ي -ة واإلج -راءات ع -ك-ف اŸشس-ارك-ون ع-ل-ى اسس-ت-ع-راضس
األو ¤اŸن -ع-ق-دة ب-ن-واكشس-وط““ ،ع-ل-ى ذات األولوية ‘ ك Óالبلدين من أاجل اإلدارية واŸصسرفية اŸعمول بها ‘ العÓقات القتصسادية والتجارية بÚ
ضس -رورة ال -ب-حث ع-ن ت-رق-ي-ة ال-ت-ب-ادل حث اŸت -ع -ام-ل Úالق-تصس-ادي Úع-ل-ى ك Óالبلدين والبحث عن ا◊لول التي البلدين وضسرورة رفع العراقيل التي
ال -ت -ج -اري وال -ف -رصس السس -ت -ث -م -اري-ة الشسروع ‘ إاقامة مشساريع مشسÎكة““ م- -ن شس- -أان- -ه- -ا تسس- -ه- -ي -ل اŸع -ام Ó-ت –ّد من تطورها وكيفية بعثها وذلك
والصس -ن -اع -ي-ة ‘ ال-ب-ل-دي-ن ،خصس-وصس-ا وذلك م -ن خ Ó-ل ت -ك -ث -ي-ف ال-زي-ارات اŸصس - - -رف - - -ي - - -ة ب ÚاŸت - - -ع- - -ام- - -ل Úبتأاط Òوتوجيه شسركات ومؤوسسسسات
البلدين.
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الصس-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة واللقاءات ب Úرجال أاعمال البلدين ،القتصسادي ‘ Úالبلدين““.
واإلل-كÎون-ي-ة وال-ك-ه-روم-ن-زل-ية ومواد ودراسس -ة سس -ب -ل ال -ت -ن -م -ي -ة ال -ت-ج-اري-ة ‘ األخ Òأاشس- -ار ال -ب -ي -ان إا ¤ح -رصس يذكر ،أان اللقاء يعقد على هامشس
البناء والصسناعة الصسيدلنية والطبية والصسناعية ب Úالبلدين والعمل على ا÷انب Úعلى عقد الدورات العادية م- -ع- -رضس اŸن- -ت- -وج- -ات ا÷زائ- -ري- -ة
رف- -ع مسس- -ت- -وى ال- -ت- -ع- -اون وال -ت -ب -ادل للمجلسس ،على األقل مرة ‘ كل سسنة Ãوريتانيا ،اŸنظم من  30أافريل إا¤
وشسبه الطبية والطاقات اŸتجددة““.
أاوصس - -ى اÛلسس ““ب- -دراسس- -ة واقÎاح ال- - -ت- - -ج- - -اري ،خصس- - -وصس- - -ا ‘ ›ال وب -ال -ت -وات -ر ب Úال -ب -ل -دي -ن ،وت -وسس -ي-ع  7مايو ا÷اري ،ويهدف إا ¤التعريف
ا◊لول من أاجل إا‚از الطريق الÈي اŸشساركة ‘ اŸعارضس اŸنظمة ‘ اÛلسس إا 15 ¤عضسوا لكل طرف ،ب -ال -ق -درات الق-تصس-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ال -رئ -يسس Úم -ن ك  Ó-خ - -اصس - -ة الصس- -ن- -اع- -ي- -ة وب- -اŸن- -ت- -وج
ا◊دودي ب Úالبلدين لتسسهيل نقل ك Óالبلدين.
السس-ل-ع ب Úا÷زائ-ر وم-وري-ت-ان-ي-ا( )...كما حث البيان اÿتامي للمجلسس ،ا÷انب ،Úإلدراج عدد من القطاعات ا÷زائري بصسفة عامة ،سسعيا لرفع
وتÒة الصسادرات خارج اÙروقات
واسس -ت -غ Ó-ل الن -ف -ت -اح ال -ذي ت -وف -ره على تشسجيع السستثمارات اŸشسÎكة القتصسادية.
السسوق اŸوريتانية للولوج إا ¤أاسسواق والعمل على مرافقة اŸسستثمرين ‘ وك- -انت أاشس- -غ- -ال دورة ›لسس رج- -ال وف -ق -ا Ÿسس -ع -ى ا◊ك -وم -ة ال -ق -اضس -ي
إاف-ري-ق-ي-ا ال-غ-رب-ي-ة ،باعتبار موريتانيا ال - -ب - -ل - -دي- -ن ،داع- -ي- -ا إا““ ¤ت- -ن- -ظ- -ي- -م األع -م -ال ا÷زائ -ري اŸوري -ت -ا Êق-د ب -ال -ت -وج -ه ن-ح-و األسس-واق اإلف-ري-ق-ي-ة
ﬁاضس - -رات ون - -دوات ل - -ل - -ت- -ع- -ري- -ف بدأات ،أامسس ،بعد توقف دام أازيد من الواعدة.
بوابة للمنتوجات ا÷زائرية““.

ا÷زائر التحقت بـ ““البلدان الصسديقة Ûموعة دول إافريقيا الوسسطى““

قدم سضف Òأ÷زأئر بالغابؤن وغينيا أ’سضتؤأئية
Óم Úأل -ع -ام ل -ل-م-ج-م-ؤع-ة
ﬁم -د ع -ن Îدأود ،ل  -أ
أ’ق-تصض-ادي-ة ل-دول إأف-ري-ق-ي-ا أل-ؤسضطى أ’م مي،
أورأق أع -ت -م -اده بصض -ف -ت -ه سض -فÒأ م -ف -ؤضض -ا ف-ؤق
’فريقية ،بحسضب ما
ألعادة لدى هذه ألهيئة أ إ
علم ،أمسس ،لدى مصضدر دبلؤماسضي.
خ Ó-ل اÙادث -ات ال-ت-ي ت-ب-عت ح-ف-ل ال-ت-ق-د ،Ëأاع-رب
األم Úال-ع-ام ل-ل-م-ج-م-وع-ة الق-تصس-ادي-ة ل-دول إاف-ري-ق-ي-ا
الوسسطى ،عن ““ارتياحه الكب ““Òلرؤوية ا÷زائر تلتحق
““ب -أاصس -دق -اء اÛم -وع -ة الق -تصس -ادي -ة ل -دول إاف-ري-ق-ي-ا
الوسسطى““ ‘ ،انتظار موافقة رؤوسساء الدول على منحها
وضسع بلد مراقب.
وأاوضسح السسيد أالم مي ،أان األهم هو أان ““ا÷زائر
أاصسبحت اليوم رسسميا تابعة لهيئتنا التي تتمثل مهمتها
األسس -اسس -ي -ة ‘ وضس-ع اآلل-ي-ات الضس-روري-ة ل-ت-ن-م-ي-ة شس-ب-ه
اŸنطقة““ .من جهته أابرز داود ““دور ا÷زائر كمصسدر
للسسلم والسستقرار وإارادتها ‘ إاقامة عÓقات صسداقة
وتعاون مع جميع البلدان اإلفريقية؛ صسداقة قائمة على
مبادئ ميثاق األ· اŸتحدة““.
وأالح السسف Òعلى األهمية التي يوليها رئيسس ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة للتعاون جنوب -جنوب ،مذكرا ‘
ه -ذا اإلط -ار ب -ال -ت -وق -ي -ع ،م -ؤوخ -را ،ع -ل -ى ات-ف-اق ج-وي
جزائري -غابوÁ ،Êكن شسركتا الطÒان ““اÿطوط
ا÷وية ا÷زائرية““ و«الطاسسيلي““ من تنظيم رحÓت
نحو ليÈفيل ‘ األسسابيع اŸقبلة.
وأاضساف الدبلوماسسي ا÷زائري ،أان تطبيق هذا التفاق
يشسكل جسسرا ب Úالبلدين التابع Úلنفسس القارة ولديهما
ن -فسس اŸوارد ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤م-واد أاول-ي-ة
إاضس -اف -ي -ة أاخ-رى .وب-ال-ت-ا‹ م-ن خÓ-ل ه-ذا النضس-م-ام،
ا÷زائ-ر ال-ت-ح-قت ““ب-أاصس-دق-اء اÛم-وع-ة الق-تصس-ادي-ة

لدول إافريقيا الوسسطى““ ،وصسفة مÓحظ غ Òموجودة
حاليا ‘ القانون األسساسسي لهذه اŸنظمة التي تضسم 11
ب -ل -دا وه -ي :أان -غ -ول وب -ورن -دي وال -ك -ام-رون واف-ري-ق-ي-ا
ال -وسس -ط -ى وال -ك -ون -غ -و وال -غ -اب -ون وغ-ي-ن-ي-ا اإلسس-ت-وائ-ي-ة
وج- -م -ه -وري -ة ال -ك -ون -غ -و ال -دÁق -راط -ي -ة وسس -او ت -وم -ي
وبرانسسيبي والتشساد ورواندا.
ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤ا÷زائ- -ر ،تضس- -م ›م- -وع- -ة ال -ب -ل -دان
الصس -دي -ق -ة ل -ل -م -ج -م -وع-ة الق-تصس-ادي-ة ل-دول إاف-ري-ق-ي-ا
ال-وسس-طى 11 ،ب -ل-دا وه-ي ال-ولي-ات اŸت-ح-دة وروسس-ي-ا
وال-ي-اب-ان والصس ÚوأاŸان-ي-ا وإاسس-ب-ان-ي-ا وف-رنسس-ا وإايطاليا
وت -رك -ي -ا ومصس-ر واŸغ-رب وخ-مسس-ة ‡ث-لŸ Úن-ظ-م-ات
دولية وهم اللجنة الدولية للصسليب األحمر ومنظمة
Óغذية والزراعة واŸنظمة الدولية
األ· اŸتحدة ل أ
للفرانكفونية وال–اد اإلفريقي وال–اد األوروبي.
وÁكن لهذه الدول والهيئات الدولية ،أان تشسÎك و“ول
مشس-اري-ع ج-م-اع-ي-ة ت-ن-م-وي-ة ‘ ›الت م-ت-ن-وع-ة ،م-ث-ل
ال -ري -اضس -ة وال -ط -اق -ة واŸاء وت -ك -ن -ول -وج -ي-ات اإلعÓ-م
والتصسال والبيئة.
يجدر التذك ،Òأان اÛموعة القتصسادية لدول إافريقيا
الوسسطى أانشسئت ‘ أاكتوبر  1983وتتمثل مهمتها ‘
ت-رق-ي-ة وت-ع-زي-ز ت-ع-اون م-ت-ن-اسس-ق وت-ن-م-ي-ة م-ت-وازنة ،يتم
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘ ›الت ال- -نشس -اط الق -تصس -ادي
والج -ت -م-اع-ي ،لسس-ي-م-ا ‘ ›الت الصس-ن-اع-ة وال-ن-ق-ل
والتصس -ال وال -ط -اق -ة وال -ف Ó-ح -ة واŸوارد ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة
وال -ت -ج -ارة وا÷م -ارك واŸسس -ائ -ل ال -ن -ق -دي -ة واŸال -ي-ة
واŸوارد البشسرية والسسياحة والتعليم والثقافة والعلوم
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ورف-ع مسس-ت-وى م-عيشسة السسكان وا◊فاظ
على السستقرار القتصسادي وتعزيز العÓقات السسلمية
اŸت -ي -ن -ة ب Úال -ب-ل-دان األعضس-اء واŸسس-اه-م-ة ‘ ت-ق-دم
وتنمية القارة اإلفريقية.

مؤؤرخؤن ‘ ندوة باريسس
حؤل ›ازر  8ماي 1945
دع- -ا م- -ؤؤرخ- -ؤن وج -ام -ع -ي -ؤن وأعضض -اء م -ن
أÛتمع أŸد ،Êإأ ¤فتح ورشضة قانؤنية من
أج-ل أعÎأف أل-دول-ة أل-ف-رنسض-ي-ة ،مرتكبة
› -ازر  8م -اي  1945ب-ا÷زأئ-ر ،بجرأئمها
أ’سضتعمارية بل ألدولة.
خÓل ملتقى ““ 8ماي  ...1945اآلخر واعÎاف
فرنسسا به““ ،الذي نظمته بباريسس ›موعة ““ 8ماي
 1945اآلخر واÿروج من السستعمار““ ،بالشسراكة
م -ع ““م -ي -دي -اب -ار““ و«ال -وط -ن““ ،صس-رح اŸؤورخ ج-ي-ل
مانسسÒون ،أانه ““يجب فتح نقاشس حول الورشسة
ال -ق -ان-ون-ي-ة ح-ول ›ازر  8م -اي  1945ب-ك-ل من
سسطيف وقاŸة وخراطة (شسرق ا÷زائر) ،مؤوكدا
أانها ›ازر دولة ” ارتكابها وفرنسسا مسسؤوولة عن
ذلك““.
يرى اŸؤورخ ،أان ““هذه اÛازر يجب العÎاف
بها لÓنتهاء من مسسأالة ا÷رائم السستعمارية وهو
ج -وه -ر ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي ي-ل-ي م-ن-ذ سس-ن-ة 2005
سسلسسلة Œند من أاجل التطرق ‘ ،إاطار نقاشس
ع- -ام ،إا ¤مسس- -أال- -ة العÎاف م- -ن ط -رف ال -دول -ة
الفرنسسية با÷رائم اŸرتكبة باسسمها ‘ الشسرق
ا÷زائري““.
كما اعت Èجيل منسسÒون ،أان األمر يتعلق Ãسسأالة
هامة بالنسسبة للعÓقات ب Úفرنسسا وا÷زائر ،ألن
““اعÎاف فرنسسا بهذه ا÷رائم يعد شسرطا لتجاوز
اŸاضسي السستعماري وإاقامة عÓقات متينة بÚ
البلدين““ ،كما قال.
وهذا ما دفع أايضسا لويسس جورج ت ،Úاألسستاذ
ا÷امعي اŸعروف واŸناهضس للكراهية و ضسد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعمامرة يسستقبل رئيسسي وفدي مراقبي منظمة
التعاون اإلسسÓمي وال–اد األوروبي

أسض - -ت - -ق - -ب- -ل وزي- -ر أل- -دول- -ة وزي- -ر ألشض- -ؤؤون
أÿارج - -ي - -ة وأل - -ت - -ع - -اون أل- -دو‹ رم- -ط- -ان
لعمامرة ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصضمة رئيسضي
’سضÓمي
وف-دي م-رأق-ب-ي م-ن-ظ-م-ة أل-ت-عاون أ إ
’وروب- - -ي أŸك- - -ل- - -فÃ Úت- - -اب- - -ع - -ة
وأ’–اد أ أ
أ’ن -ت -خ -اب -ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة لـ 4م -اي -ؤ ع-ل-ى
ألتؤأ‹ ،ألسضيدين ها Êأبؤ حسضني وتؤماسضؤ
كابيؤ غليؤ.
‘ تصس -ري -ح ل -لصس -ح -اف-ة ع-قب السس-ت-ق-ب-ا،ل أاوضس-ح
حسس- -ن- -ي ““م- -ن- -ذ وصس- -ول- -ن -ا إا ¤ا÷زائ -ر ال -ت -ق -ي -ن -ا
اŸسس-ؤوول ÚاŸك-ل-ف Úب-ت-ن-ظ-ي-م الن-ت-خ-اب-ات ال-ذين
قدموا لنا شسروحات حول العملية النتخابية““.
كما أاكد ‡ثل منظمة التعاون اإلسسÓمي ،أانه التقى
مسس- -ؤوول Úع- -ن أاح- -زاب سس- -ي -اسس -ي -ة ،مشسÒا إا ¤أان

اقÎاع  4مايو يأاتي عقب تعديل الدسستور ‘ .2016
وأاضساف ،أان ““هذا القÎاع ﬂتلف مقارنة بسسابقيه
وذلك بالنظر لتنظيمه عقب مراجعة الدسستور التي
عززت صسÓحيات الŸÈان““ ،مشسÒا إا ¤أان الشسعب
ا÷زائري ناضسج سسياسسيا وقادر على اختيار أافضسل
اÎŸشسح.Ú
بدوره أاشسار ‡ثل مراقبي ال–اد األوروبي السسيد
غليو ،إا ¤أان البعثة األوروبية كانت قد باشسرت
عملها منذ شسهر ،واصسفا لقاءه مع السسيد لعمامرة بـ
““الهام ،من منطلق أانه سسمح لنا بتوضسيح ا÷وانب
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،لسس-يما تصسويت
ا÷الية الوطنية باÿارج““.
‘ ذات السسياق ،أاعرب عن أامله ‘ أان يكون ““اقÎاع
يوم اÿميسس ناجحا بالنسسبة للجزائر““.

أك- -د وزي- -ر أ’تصض -ال ح -م -ي -د ڤ -ري -ن ،أمسس،
خ Ó-ل أسض -ت -ق -ب -ال-ه وف-ؤد أل-ه-ي-ئ-ات أل-دول-ي-ة
أŸكلفة Ãرأقبة أ’نتخابات ألتشضريعية ،أن
’عÓ-م-ي-ة ل-ل-ح-م-ل-ة أ’ن-ت-خابية
أل-ت-غ-ط-ي-ة أ إ
كانت ““نظيفة وهادئة““ ،مشضÒأ إأ ¤تسضجيل
ب-عضس ““أل-ت-ج-اوزأت ألشض-ك-ل-ي-ة أل-ت-ي  ⁄ت-ؤؤثر
على سض Òألعملية أ’نتخابية““.
قال ڤرين ،خÓل اÙادثات التي جمعته مع وفود
م- -ن- -ظ- -م- -ة األ· اŸت- -ح- -دة وال–اد اإلف- -ري- -ق- -ي
وا÷امعة العربية ومنظمة التعاون اإلسسÓمي ،إان
““ا÷زائر تشسهد ،ألول مرة ،تغطية إاعÓمية نظيفة
وهادئة Ûريات ا◊ملة النتخابية““ ،مضسيفا أان
““التقييم األو‹ لهذه التغطية إايجابي جدا ،رغم
تسسجيل بعضس التجاوزات الشسكلية التي  ⁄تؤوثر
على سس Òالعملية النتخابية““.
وأاوضسح وزير التصسال ،أان ““ﬂاوفنا قبل انطÓق
ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي -ة ،ك-انت م-ن اسس-ت-غÓ-ل ب-عضس
أاصسحاب األموال لوسسائل اإلعÓم والقيام بالدعاية
ألحزاب معينة والتهجم والتحريضس ،غ Òأان عمل
الوزارة خÓل الثÓث سسنوات األخÒة أاثمر نتائج
إايجابية““ ،مشسÒا إا ¤أان هيئته الوزارية باشسرت
““عم Óدؤووبا مع وسسائل اإلعÓم والصسحافي Úمنذ
 ،2014ه -دف-ه ال-ت-ك-وي-ن وأاخ-ل-ق-ة ال-ع-م-ل الصس-ح-ف-ي
وج -ع -ل الصس -ح -ف -ي أاك Ìمسس -وؤول -ي -ة واحÎاف -ي-ة ‘
ت -ع -ام -ل -ه م -ع اŸع -ل-وم-ة ،م-ع تسس-ه-ي-ل ال-وصس-ول إا¤
مصسادر ا.““Èÿ
و‘ رده على أاسسئلة ‡ثلي وفود الهيئات الدولية،
ال-ت-ي ت-رك-زت ح-ول ““ا◊ك-م-ة““ ال-ت-ي م-ي-زت ت-ع-ام-ل
وسس-ائ-ل اإلعÓ-م ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصسة مع
ا◊دث النتخابي ،كشسف ڤرين أان وزارة التصسال

““قامت بعمل –سسيسسي مع الصسحفي Úومسسؤوو‹
وسسائل اإلعÓم الذين اجتمعت معهم شسخصسيا قبل
انطÓق ا◊ملة النتخابية وقلت لهم إان اسستقرار
البÓد متوقف على ما تبثونه وهم لبوا نداءنا““،
مشسÒا إا““ ¤أاهمية القنوات اÿاصسة ‘ الوصسول
م- -ب- -اشس- -رة إا ¤اŸواط -ن ،““Úمضس -ي -ف -ا أان ““اإلع Ó-م
ا÷زائري كان ‘ اŸسستوى““.
كما أاكد الوزير““ ،حسساسسية اŸعلومة ‘ فÎة ا◊ملة
النتخابية““ ،معتÈا أان ““أاي تهويل قد يلقى صسدى
واسسعا من طرف وسسائل اإلعÓم ووسسائط التواصسل
الجتماعي““ ،مسستدل ‘ ذلك باإلشساعة التي تداولتها
ب -عضس اŸواق -ع اإلل -كÎون -ي -ة م-ف-اده-ا ،أان السس-ل-ط-ات
ا÷زائرية منعت صسحفي Úأاجانب من دخول الÎاب
الوطني وتغطية النتخابات التشسريعية ،مضسيفا أانها
““إاشساعات ل أاسساسس لها من الصسحة““.
من جهتهم ،أاشساد ‡ثلو الوفود األجنبية Ÿراقبة
الن -ت -خ -اب -ات ““ب -ال -تسس -ه -ي Ó-ت ال -ت -ي وف-رت-ه-ا ل-ه-م
السس-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة““ ،وث-م-ن-وا اسس-تحداث هيئات
ج- -دي- -دة ‘ إاط- -ار ال- -ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -وري األخÒ
واŸت -م -ث-ل-ة ‘ سس-ل-ط-ة ضس-ب-ط السس-م-ع-ي -ال-بصس-ري
وال -ه -ي -ئ -ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات
منوه““ Úبالنقاشس ا◊قيقي وا◊ر““ الذي لحظوه
ع Èصسفحات ا÷رائد الوطنية والقنوات اÿاصسة
منذ وصسولهم إا ¤ا÷زائر.
وقد أاوفدت منظمة األ· اŸتحدة أاربعة مراقبÚ
Óم Úالعام للمنظمة
سسيعملون على إاعداد تقارير ل أ
إاثر انتهاء العملية النتخابية ،فيما سسÎفع بعثة
ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ت-ق-ري-ره-ا ب-عد شسهرين ويتضسمن
النتائج واÓŸحظات النهائية التي سسيعدها 121
مراقب من  18جنسسية عربية.

ڤرين يسستقبل وفود الهيئات الدولية Ÿراقبة اإلسستحقاقات

أودى بحياة  9جنؤد ماليÚ

ا÷زائر تدين بشسدة العتداء اإلرهابي Ãنطقة سسيغو

’رهابي
أدأنت أ÷زأئر ،بشضدة ،أ’عتدأء أ إ
ألذي أرتكب يؤم ألثÓثاءÃ ،نطقة سضيغؤ،
وأودى بحياة تسضعة ( )9جنؤد مالي ،Úمؤؤكدأ
أن ““هذأ أ’عتدأء أ÷ديد لن يثني أبدأ من
ع -زÁة ج -م -ي -ع أل-ق-ؤى أ◊ي-ة ‘ م-ا‹ أل-ت-ي
تتطلع للسضلم““.
قال الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية عبد
العزيز بن علي شسريف ‘ ،تصسريح لوأاج““ ،ندين
بشس -دة الع -ت -داء اإلره -اب -ي ال -ذي اسس -ت -ه -دف ي-وم
ال -ث Ó-ث-اء ال-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة اŸال-ي-ة وأاودى ب-ح-ي-اة
تسسعة ( )9جنود““.
وأاشس- -ار ب- -ن ع- -ل- -ي شس- -ري- -ف ،إا ¤أان -ه ““ع -ل -ى غ -رار
العتداءات السسابقة لن يثني هذا العتداء ا÷ديد

أابدا من عزÁة جميع القوى ا◊ية ‘ ما‹ التي
ت -ت -ط -ل -ع ل -لسس -ل -م ول Ó-سس -ت -ق -رار وال -ت-ي تسس-ع-ى إا¤
Œسسيدهما““.
وأاضس-اف““ ،ن-ع-رب ع-ن ت-ع-ازي-ن-ا ل-ع-ائÓ-ت الضس-ح-اي-ا
وŸا‹ شسعبًا وحكومًة ،ونؤوكد لهم تضسامننا““.
وأاشسار الناطق باسسم وزارة الشسؤوون اÿارجية إا¤
““التقدم اÙرز ‘ تطبيق اتفاق السسلم واŸصسا◊ة
الوطنية اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر العاصسمة والذي
يشس- -ه -د ع -ل -ى ع -زم اŸال -ي Úوشس -رك -ائ -ه -م أاعضس -اء
اÛتمع الدو‹ وعلى رأاسسهم ا÷زائر التي تÎأاسس
÷نة متابعة اتفاق السسلم واŸصسا◊ة الوطنية ‘
م -ا‹ ع -ل-ى م-واصس-ل-ة ج-ه-وده-م ال-ث-اب-ت-ة Ÿسس-اع-دة
الشسعب اŸا‹ الشسقيق على رفع جميع التحديات““.

مرافعـ ـ ـة م ـ ـن أاجـ ـل اع ـ ـÎاف فرنسس ـ ـا بجرائمه ـ ـ ـا
ال -ع -نصس -ري -ة إا ¤ال -ق -ول ،إان ك -ل ج -رÁة ت -ت -ط-لب
اإلصس Ó-ح ،ب -ح -يث ي -رى ال -ن -اط -ق ب-اسس-م اÛلسس
التمثيلي ÷معيات سسود فرنسسا ،أانه يجب اŸضسي
ن -ح -و العÎاف ب -ا÷رائ -م السس-ت-ع-م-اري-ة ،ث-م إا¤
إاصسÓح الضسرر من أاجل التوصسل إا ¤اŸصسا◊ة.
ول- -دى اسس -ت -ع -راضس م -ب -ادرات ات -خ -ذت -ه -ا ب -ل -دان
مسس -ت -ع َ-م-رة ق-دÁا ‘ ،إاط-ار العÎاف ب-ا÷رائ-م
السس- -ت- -ع- -م- -اري- -ة وم- -ن -ه -ا أاŸان -ي -ا ،أاشس -ار ع -دي -د
اŸتدخل Úإا ¤تأاخر فرنسسا ‘ القيام بذلك وهو
الرأاي الذي أابداه أاوليفيي لوكور غراندميزون،
أاسستاذ ﬁاضسر ‘ العلوم السسياسسية ،خÓل –ليله
للخطابات السسياسسية للطبقة السسياسسية الفرنسسية.

توتر فرنسسا الرسسمية
أاب -رز م -ؤورخ -ون آاخ -رون ،م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،م -ث-ل
ك -ات -ري -ن ك -وك-ري-ف-ي-دروف-ي-تشس أاسس-ت-اذة ال-ت-اري-خ
الشس -هÒة ب -ج -ام -ع-ة ددي-رو ب-اريسس ،7-وإاÁان -وي-ل
سسيبود أاسستاذة التاريخ اŸعاصسر بجامعة باريسس-
 ،8أان عمليات القمع السستعماري الطوعي والتي
” ك- -ت- -م -ه -ا ك -ل -ي -ا ،غ Òم -ع -روف -ة ع -م -وم -ا ل -دى
ال- -ف- -رنسس -ي ÚاŸضس -ل -ل Úب -أاف -ك -ار خ -اط -ئ -ة ح -ول
السس-ت-ع-م-ار ،ب-ح-يث أاشس-ارت إاÁان-وي-ل سس-ي-بود إا¤
هذا ا÷مود وهذا التوتر من طرف فرنسسا التي ل
تريد العÎاف بجرائمها السستعمارية.
وب- -ال- -رج -وع إا› ¤ازر  8م-اي-و  ،1945أاوضس -حت
اıتصس -ة ‘ ت -اري -خ وشس -خصس-ي-ة ف-رح-ات ع-ب-اسس
والباحثة باŸركز الوطني للبحث العلمي مليكة
رحال ،أان السسلطات الفرنسسية أارادت من خÓل

ه -ذه اÛازر ،شس ّ-ل تصس -اع -د ال-نشس-اط السس-ي-اسس-ي
للجزائري Úمن أاجل السستقÓل.
من جهته أالّح الÈوفيسسور بجامعة قسسنطينة عبد
اÛيد مرداسسي ،على التوضسيح بأان هذه اÛازر
كشس -فت ط-ب-ي-ع-ة السس-ت-ع-م-ار وشس-اط-ر وج-ه-ة ن-ظ-ر
األسستاذة مليكة رحال ،مؤوكدا أان اÛازر التي
“ت بأاوامر من الدولة الفرنسسية ،كان هدفها
كسسر الوتÒة اŸتصساعدة للمطالبة بالسستقÓل.

–ّيز اإلعÓم الفرنسسي آانذاك

أاوضسح صسحا‘ جريدة الوطن كمال بن يعيشس،
صس- -احب ك- -ت -اب““ :سس -ط -ي -ف اŸقÈة ا÷م -اع -ي -ة:
›ازر  8مايو  ،““1945اأن كتابه اŸكون من 344
صسفحة هو ثمرة –قيق صسحا‘ Ãنطقة سسطيف،
الذي تطلب إاحدى عشسرة سسنة من البحث وجمع
الشسهادات التي تؤوكد وجود مقابر جماعية ظلت
تنكرها السسلطات السستعمارية.
لدى التطرق لتحيّز وسسائل اإلعÓم الفرنسسي ،أاكد
أان ا÷زائري Úالذين تعرضسوا للقتل  ⁄يحظوا
Ãراسسم دفن خاصسة .و‘ مداخلة له ،اعت Èمدير
وكالة ““مديابارت““ أادوين بلينل ،أان الوقت قد حان
لوضسع كلمات على ا÷رائم السستعمارية ،مشسÒا
إا ¤أان ا÷زائر تهم اÓŸي Úمن الفرنسسي.Ú
‘ ب -داي -ة السس -ه -رة ” ع -رضس ف-ي-ل-م وث-ائ-ق-ي (60
دقيقة) ““ذاكرة  8ماي  ،““1945من إاخراج مرË
حميدات ،التي صسورت شسخصسيات عاشست هذه
اŸأاسساة ا÷ماعية ‘ عدة بلديات من سسطيف
وبجاية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ترحم على شسهداء مهنة اŸتاعب بسساحة حرية الصسحافة

ڤرين :الصصحافة ا÷زائرية –ظى بهامشس
كب Òمن حرية التعبÒ

^ تغطية ا◊ملة النتخابية ‘ مسستوى اŸهنية رغم تسسجيل Œاوزات

العدد

17327

04

لعÓمية بالشسلف
لسسرة ا إ
خÓل حفل تكر Ëا أ

رسصالة الرئيسس للصصحافي Úدعامة لتثم ÚاŸكاسصب
ومشصاركة ‘ ا’سصتحقاقات
لع Ó-م -ي -ة ب -ولي -ة
لسس- -رة ا إ
أاك- -دت ا أ
الشسلف ،على هامشس تكرÁها من طرف
وا‹ ف - -وزي ب - -ل - -حسس ،Úأان ع - -م - -ل- -ه- -ا ‘
ال -ت -حسس -يسس وال-ت-وع-ي-ة ال-ذي ق-امت ب-ه
لن-ت-خ-اب-ي-ة واÿرجات
خÓ-ل ا◊م-ل-ة ا إ
لح-ي-اء
اŸي-دان-ي-ة ل-ل-م-داشس-ر وال-ق-رى وا أ
السسكنية ،سسيكلل بإاسسماع صسوتها رفقة
السس-ك-ان ي-وم الن-ت-خ-اب-ات ،ح-ف-اظ-ا على
اŸك -اسسب اÙق -ق -ة واسس -ت -ج -اب-ة ل-رسس-ال-ة
ÓعÓميÚ
رئيسس ا÷مهورية اŸوجهة ل إ
‘ عيدهم العاŸي.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

بحسشب تدخÓت رجال مهنة اŸتاعب ‘ يومهم
العاŸي ◊رية التعب Òوالصشحافة اŸصشادف لـ3
ماي ،فإان تثم ÚاŸكاسشب التي حققها القطاع
ب-فضش-ل ال-تضش-ح-ي-ات وال-تصش-دي ل-ه-ج-م-ة اإلرهابيÚ
وال -ت -ي ك -ل -فت سش -ق -وط عشش -رات الشش -ه-داء ،أام-ث-ال
اŸرحوم سشداوي Ãنطقة القواسشمية بالششلف من
ج -ري -دة «الشش -عب» ،ومسش -فك م -ن ي-وم-ي-ة «ال-وط-ن»

بناحية بلدية الظهرة .فتكريسس هذه اŸكاسشب،
ب-حسشب األم Úال-ع-ام ل-ل-ف-رع ال-ن-ق-اب-ي ع-ب-د ال-ق-ادر
دح -م -ا ،Êم -ن «ا ،»Èÿوال -ك -اتب ال -ع -ام ل -ل -م-ك-تب
الولئي إل–اد الصشحافي Úأازواو من جريدة النهار،
ورئ-يسس ج-م-ع-ي-ة اŸراسش-ل Úل-ولي-ة الشش-ل-ف وم-دير
اإلذاعة ا÷هوية عبد العزيز بوكفوسشة ،يتجه نحو
العمل التششاركي والتنسشيق مع السشلطات الولئية
ÿدم-ة ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وال-وق-وف ب-وج-ه ك-ل من
سشولت له نفسشه اŸسشاسس باسشتقرار البÓد والنيل
م-ن وح-دت-ه-ا وت-ع-ط-ي-ل م-ؤوسشسش-ات-ه-ا ال-تششريعية عن
ط -ري -ق اإلن -ت-خ-اب-ات واأداء ال-واجب ال-وط-ن-ي ال-ذي
ت-ع-م-ل أاسش-رة اإلعÓ-م ل-ت-جسش-ي-ده ك-ل-م-ا ت-ع-ل-ق األمر
باإلسشتحقاقات على اختÓف أانواعها.
كما أاكده الوا‹ ،الذي مد يد العون ‘ تعبيد
الطريق أامام الوصشول إا ¤اŸعلومة بكل مصشداقية،
معتÈا عدم Œسشيد دار الصشحافة يعود ‘ األسشاسس
إا ¤الضشائقة اŸالية يقول ذات اŸسشؤوول ‘ إاجابته
عن سشؤوال «الششعب» ،حاثا أاسشرة اإلعÓم على تبني
اŸصشداقية والدقة ‘ نقل ا ،Èÿكون اإلعÓم
ششريكا ‘ التنمية اÙلية والتحسشيسس ‘ معركة
ت - -ه - -دف إا ¤خ - -دم - -ة اŸواط- -ن و–سش Úظ- -روف
معيششته ،بحسشب قوله.

وا‹ بشسار ‘ حفل تكر ËاŸراسسل ÚالصسحافيÚ

اإ’عÓم شصريك أاسصاسصي ‘ التنمية

قال وزير التصسال حميد
ڤرين ،أامسس ،إان الصسحافة ‘
ا÷زائ - - -ر –ظ - - -ى ب- - -ه- - -امشس
ح-ري-ة ت-ع-ب Òك-ب ،Òم-وضسحا
أان ذلك ج -ع -ل -ه -ا ﬁل إاشس -ادة
م - -ن ط - -رف دول أاج - -ن - -ب- -ي- -ة
م- -ت- -ق- -دم- -ة ‘ ›ال ح- -ري- -ة
التعب ،ÒمعÈا عن اطمئنانه
Ÿسس -ت -ق -ب -ل -ه -ا ‘ .ح Úأاك-د أان
ت-غ-ط-ي-ة ا◊م-ل-ة الن-تخابية
ك - -انت ‘ مسس - -ت- -وى اŸه- -ن- -ي- -ة
والحÎاف - -ي - -ة رغ- -م ب- -عضس
التجاوزات لقنوات خاصسة.

جÓل بوطي
تصسوير :فواز بوطارن

أاكد ڤرين أان حرية التعب Òعرفت
تقدما كبÒا بعد دعمها ‘ التعديل
ال- - -دسش - -ت - -وري األخ ،Òال - -ذي رسش - -م
اŸعا ⁄الكÈى للعمل اإلعÓمي ‘
ظ- -ل ح- -ري- -ة ب- -اتت ﬁل إاشش -ادة م -ن
طرف دول متقدمة ،مششÒا إا ¤أان
عددا كبÒا من الصشحف واليوميات
–ظ -ى Ãت -اب -ع -ة أاج -ن-ب-ي-ة ل-ت-ح-ل-ي-ه-ا
بالحÎام واŸهنية.
وأاششار وزير التصشال ‘ تصشريح
للصشحافة على هامشس ترحمه ،أامسس،
بسش-اح-ة ح-ري-ة الصش-ح-اف-ة بالعاصشمة،
ع-ل-ى شش-ه-داء م-ه-ن-ة اŸت-اعب ،إاح-ياء
ل -ل -ي -وم ال -ع -اŸي ◊ري -ة ال -ت-ع-ب ،Òأان
مسشتقبل اإلعÓم ‘ ا÷زائر يبعث
على التفاؤول والطمئنان ،قائ« :Óأانا
م -ط-م-ئّ-ن ج-دا Ÿسش-ت-ق-ب-ل الصش-ح-اف-ة
وحرية التعب ‘ ÒبÓدنا».
وأاضشاف ڤرين ،الذي كان مرفوقا
ب -وا‹ ال-ع-اصش-م-ة وع-دد م-ن مسش-ؤوو‹
وسش -ائ-ل اإلعÓ-م ال-وط-ن-ي-ة ،أان ح-ري-ة

التعب Òكرسشها الدسشتور األخ ،Òوهي
حرية مطلقة وليسس لها مثال لها ‘
اŸنطقة اŸغاربية واإلفريقية وحتى
العربية ،ما جعلها تكون ﬁل إاششادة
لعدد من اŸسشؤوول Úاألجانب ،مثّمنا
ال -دور اإلي -ج -اب -ي ال -ذي ت-ق-وم ب-ه ‘
تقد Ëمعلومات ذات مصشداقية.

 21وسصيلة إاعÓم أاجنبية مكلفة
بتغطية ا’نتخابات اليوم
‘ رده على سشؤوال حول وسشائل
اإلعÓ-م األج-ن-ب-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ت-غ-طية
النتخابات ،أاششار ڤرين إا ¤وجود 21
وسشيلة أاجنبية ،معتÈا أان ذلك قليل
م-ق-ارن-ة ب-الن-ت-خ-ابات الرئاسشية التي
–ظ -ى ب -ت -غ -ط -ي-ة إاعÓ-م-ي-ة أاج-ن-ب-ي-ة
واسشعة نظرا ألهمية ا◊دث.
‘ ه- - - -ذا اإلط - - -ار ،دع - - -ا وزي - - -ر
التصشال اŸواطن Úإا ¤التوجه نحو
صشناديق القÎاع ،اليوم ،لختيار من
يفضشلون ،قائ« :Óدعوتي ليسشت أامرا
ب ا÷زائر»،
ولكنها أامنية لكل من يح ّ
م-وضش-ح-ا أان ال-وط-ن-ي-ة ت-ف-رضس ع-ل-ينا

التعب Òعن آارائنا واŸششاركة بقوة ‘
النتخاب.
و‘ رّده على سشؤوال حول التغطية
اإلعÓ-م-ي-ة ل-ل-ح-م-ل-ة الن-ت-خابية ،أاكد
وزير التصشال أان التغطية اإلعÓمية
كانت نظيفة و‘ اŸسشتوى اŸطلوب،
رغم بعضس التجاوزات التي صشدرت
من قنوات تلفزيونية خاصشة ،مرجعا
ذلك لقلة خÈتها ‘ اŸيدان ونقصس
Œرب -ة ال -فضش -ائ -ي -ات ل -ت -غ -ط-ي-ة ه-ذا
ا◊دث.
ك- -م- -ا ثّ- -م- -ن ڤ- -ري- -ن أاداء وسش -ائ -ل
اإلعÓم اıول لها تغطية ا◊ملة
النتخابية لÓسشتحقاقات التششريعية،
مششÒا إا ¤أان «الصش- -ح- -اف -ي Úق -ام -وا
Ãمارسشة مهامهم بكل حرية ‘ إاطار
احÎام أاخ Ó-ق -ي-ات اŸه-ن-ة» ،ق-ائ:Ó-
«إان ذلك هو اŸطلوب من اإلعÓم
Ãختلف وسشائله».
ول -دى ن -زول -ه ضش -ي -ف-ا ع-ل-ى حصش-ة
«ضش- -ي- -ف الصش- -ب- -اح» ل- -ل- -ق- -ن- -اة األو¤
Óذاعة الوطنية ،و‘ رده على سشؤوال
ل إ
بخصشوصس بعضس وسشائل اإلعÓم التي
ت-ق-وم ب-ن-ق-ل دع-وات اŸق-اط-ع-ة ،ق-ال
ڤرين إان «من يريد فعل ذلك فعليه

–ّم- -ل مسش- -ؤوول -ي -ات -ه» ،م -وضش -ح -ا أان
اŸيثاق اÿاصس بالتغطية اإلعÓمية
للتششريعيات الذي ” تقدÁه لوسشائل
اإلع Ó- -م السش - -م - -ع- -ي- -ة  -ال- -بصش- -ري- -ة
اŸرخصش - -ة لضش - -م - -ان ال - -ت - -غ - -ط - -ي - -ة
اإلعÓ- -م- -ي- -ة ،ي- -نصس ع- -ل- -ى أان- -ه م -ن
اŸسشتحسشن عدم التناول اإلعÓمي
لهذه اŸواقف.
اŸيثاق اإلعÓمي الذي أاششار إاليه
ڤ -ري -ن ،أاك -د أان -ه ل Áك -ن-ه م-ن-اقضش-ة
ال- -دسش -ت -ور اŸع -دل ال -ع -ام اŸاضش -ي،
ال- -ذي ي- -نصس صش- -راح -ة ع -ل -ى ح -ري -ة
ال-ت-ع-ب ÒاŸط-ل-ق-ة ،إال أان-ه ي-ب-ق-ى م-ن
الضشروري التذك Òبأان ا÷زائر “ر
اليوم Ãرحلة حاسشمة تسشتدعي Œند
ا÷ميع Ÿصشلحة الوطن.
وح - -رصس وزي - -ر التصش - -ال ع - -ل- -ى
اإلششارة إا ¤أان ا◊ديث عن ضشرورة
‡ارسشة الصشحافة للدور اŸنوط بها
«ل ي- -ع- -ن- -ي ب- -أاّي ح- -ال م -ن األح -وال
ا◊ديث عن األمور اإليجابية فقط
وال -ت -غ -اضش-ي ع-ن ك-ل م-ا ه-و سش-ل-ب-ي»،
ل -ي -ج -دد ت-أاك-ي-ده ب-أان «اŸط-ل-وب م-ن
وسش -ائ -ل اإلع Ó-م ال -وط -ن -ي-ة ه-و ن-ق-ل
ا◊قيقة كما هي ل غ.»Ò

لسسباب تقنية
قال إانها كانت م›Èة قبل اŸوعد وتأاجلت أ

زوخ :اسصتئناف كل عمليات الÎحيل بعد ا’نتخابات التشصريعية
أاعلن وا‹ ولية ا÷زائر عبد القادر زوخ ،أامسس ،اأنه تقرر اسشتئناف عمليات ترحيل السشكان القاطن Úبالسشكنات
الهششة بعد النتخابات التششريعية اŸقررة ،اليوم اÿميسس ،مؤوكدا أان العملية أاجلت ألسشباب تقنية ،تتعلق بتأاجيل
زيارة الوزير األول عبد اŸالك سشÓل للعاصشمة الذي كان مقررا إاششرافه على العملية.
أاوضشح زوخ ‘ تصشريح للصشحافة ،أامسس ،على هامشس إاحياء اليوم العاŸي ◊رية التعب Òبسشاحة حرية الصشحافة
بالعاصشمة ،أانه سشيتم اسشتئناف كل مراحل الÎحيل اŸقررة ،مششÒا إا ¤أان كل إاجراءات ضشبط العملية التي تأاجلت
ألسشباب تقنية ،تتعلق بتأاجيل زيارة الوزير األول للعاصشمة بسشبب ضشيق الوقت.
وسشيششرف الوزير األول بعد النتخابات التششريعية ،بحسشب وا‹ العاصشمة ،على كل عمليات ترحيل القاطنÚ
بالسشكنات الهششة ،مششÒا إا ¤أان الÎحيل سشيششمل كل اŸراحل ا›ÈŸة ،التي بر›ت سشابقا قبل النتخابات
التششريعية إلنهاء عمليات الÎحيل.

بوطي.ج

ل–اد الوطني للمحام Úا÷زائري:Ú
لول لرئيسس ا إ
عثما Êالنائب ا أ

على الصصحا‘ ا’عتماد على الضصبط الذاتي لتحقيق إاعÓم نزيه وهادف
لول
اعت ،Èأامسسﬁ ،مد عثما Êالنائب ا أ
ل–اد الوطني للمحام Úا÷زائريÚ
لرئيسس ا إ
ون- -ق- -يب م- -ن- -ظ -م -ة اÙام Úل -ن -اح -ي -ة سس -ي -دي
لع Ó-م ا◊ا‹ ي -ك -رسس
ب -ل -ع -ب -اسس ،أان ق -ان -ون ا إ
اŸواثيق الدولية واŸعاهدات التي تنصس على
ح -ري -ة ال -ت -ع-ب ،Òب-اع-ت-ب-اره-ا ح-ق-ا م-ن ح-ق-وق
لنسسان.
ا إ
طرح األسشتاذ ﬁمد عثما Êلدى تنششيطه مداخلة
ب-ع-ن-وان «ق-ان-ون اإلعÓ-م وح-ري-ة ال-ت-ع-ب ...Òإاشش-ك-ال-ية
م -دى “شش -ي ق -ان -ون اإلع Ó-م واŸع -اه -دات ال-دول-ي-ة
وم -دى “شش -ي -ه م -ع ال -ت -ع -ددي -ة» ،ح-يث ق-ال إان م-ه-ام
الصشحا‘ كانت مرهونة ومقيدة ،حيث كانت أاخطاؤوه
تقع –ت طائلة قانون العقوبات وÃجيئ القانون
ÓعÓم ،ارتقى بحرية التعب Òبعد فتحه
العضشوي ل إ
›ال السشمعي البصشري وهو ما اعتÈه قرارا جريئا
وردا ع -ل -ى اŸآاخ -ذ ال -ت -ي ك-انت ت-وج-ه ل-بÓ-دن-ا وه-ذا
اإلجراء أاضشاف دعامة أاخرى للممارسشة الدÁقراطية
ككل .كما كرسس هذا اŸششهد اإلعÓمي ا÷ديد حق
اŸواط -ن ‘ ا◊صش -ول ع -ل -ى اŸع -ل -وم -ة م -ن مصش -ادر
ﬂتلفة سشواء كانت مكتوبة ،سشمعية أام بصشرية ،مؤوكدا
أان اإلعÓم بششقيه العمومي واÿاصس يقدمان خدمات

هامة للمجتمع.
ÓعÓم يكرسس
وقال أايضشا ،إان القانون العضشوي ل إ
Ÿبدأاين :أاولهما ،التعدد وا◊رية وهو اŸبدأا الذي
تكرسس ‘ القانون ا÷ديد ،أاين ” إاسشقاط أاغلب
اŸواد التي كانت تنصس على عقوبات سشجن حيال
الصشحا‘ ،ح Úارتكابه أاخطاء عند ‡ارسشة عمله ،ثم
تعويضس عقوبات السشجن بغرامات مالية .داعيا ‘
األخ Òإا ¤العتماد على الضشبط الذاتي من قبل
اإلع Ó-م -ي Úم -ن خ Ó-ل ال -ت -ح -ل -ي ب -اŸسش -ؤوول-ي-ة ،ألن
الصشحا‘ بقدر ما يقدم من رسشالة نبيلة ‘ تنوير
الرأاي العام ،إال أان عمله الذي قد يكون له عواقب
ﬂتلفة ‘ حال عدم التقيد باحÎام األمن القومي،
والنظام العام وكل األمور التي تضشر الصشالح العام.

الصصحافة اÙلية مطالبة بالتزام اŸهنية
‘ تغطية ا’نتخابات
ن -ظ -م ،أامسس ،وا‹ ولي -ة سش -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ح-ف-ل
اسش -ت -ق -ب -ال ع -ل -ى شش-رف األسش-رة اإلعÓ-م-ي-ة اÙل-ي-ة
Ãناسشبة اليوم العاŸي ◊رية التعب ،Òحيث أاششار ‘

كلمته إا ¤الدور الهام الذي تلعبه السشلطة الرابعة ‘
تكريسس مبادئ الدÁقراطية ،معتÈا اإلعÓم الوسشيط
ب Úالسش- -ل- -ط- -ات واŸواط- -ن ،مشش -ي -دا ‘ ذات ال -وقت
باÛهودات التي يبذلها رجال اإلعÓم على اŸسشتوى
اÙل- -ي ل- -ت- -ن -وي -ر ال -رأاي ال -ع -ام وإايصش -ال انشش -غ -الت
اŸواطن وإاسشماع صشوته ،منوها إا ¤ضشرورة احÎام
أاخÓ-ق-ي-ات اŸه-ن-ة وال-ت-ح-ل-ي ب-اŸسش-ؤوول-ي-ة م-ن خÓ-ل
تقصشي ا◊قائق لضشمان إاعÓم Îﬁف ،نزيه وهادف،
خاصشة وأان ا÷زائر تششهد –ديات جديدة ‘ إاطار
تكريسس ثقافة السشلم واŸصشا◊ة ،باعتبار أان ا◊فاظ
على السشتقرار هو رهان حقيقي لتعزيز دولة ا◊ق
والقانون.
ÓعÓ-م-ي Úم-ن أاج-ل
ه -ذا وج -دد ال -وا‹ دع -وت-ه ل -إ
Óسشتحقاق اإلنتخابي
ضشمان تغطية ششاملة ونزيهة ل إ
م- -ع اإلل- -ت- -زام ب- -اإلحÎاف- -ي -ة واŸصش -داق -ي -ة ‘ ن -ق -ل
اŸعلومة ،على اعتبار أان للصشحافة دور هام ‘ تعزيز
اإلسش -ت -ق -رار وإاع -ط-اء صش-ورة إاي-ج-اب-ي-ة ÷زائ-ر ال-ب-ن-اء
والتنمية.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

ن -ظ -م وا‹ ولي -ة بشس -ار دزي-ري ت-وف-ي-ق،
لعÓمية
لسسرة ا إ
حف ÓتكرÁيا على شسرف ا أ
Ãقر دار الضسيافة بالولية.
‘ كلمة ترحيبية نوه الوا‹ فيها بالقيم اŸهنية
الصش- -ح- -ف -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -ح -ل -ى ب -ه -ا أاعضش -اء األسش -رة
اإلعÓمية ،داعيا إاياهم إا– ¤ري ا Èÿومدى
مصشداقيته قبل نششره ،وهذا بالتصشال اŸباششر مع
رئيسس الديوان بالولية ،معتÈا أان الصشحافة هي
مهنة نبيلة.
ك - -م - -ا أاشش - -اد ال - -وا‹ خ Ó- -ل ه- -ذه اŸن- -اسش- -ب- -ة

باÛهودات ا÷بارة التي يبذلها مراسشلو الصشحف
ال -وط -ن -ي -ة قصش -د إايصش -ال اŸع -ل -وم -ة إا ¤اŸواط -ن
ومسشاعدة اإلدارة Ÿعرفة انششغالت اŸواطن‘ Ú
ع -دي -د اŸن -اط -ق ب -ال-ولي-ة ،ق-ائ Ó-إان اإلعÓ-م ه-و
الششريك األسشاسشي ‘ التنمية ،حيث وقف ا÷ميع
دق- -ي- -ق -ة ت -رح -م ع -ل -ى أارواح شش -ه -داء اŸه -ن -ة م -ن
الصشحافي ÚوÃناسشبة اليوم العاŸي للصشحافة ”
تكر Ëعديد الصشحافي.Ú

بشسار :دحمان جمال

اعتÈهم شسركاء ‘ دعم مسسار التنمية

وا‹ تيبازة يكرم ‡ثلي الصصحافة الوطنية
لع Ó-م ب -ت -ي-ب-ازة ،أامسس،
ح -ظ -يت أاسس -رة ا إ
بتكرّ‡ Ëيز من طرف وا‹ الولية موسسى
غ Ó-ي ،ال -ذي اع -تÈه -م شس -رك -اء ف-ع-ل-ي‘ Ú
دع- -م مسس- -ار ال- -ت- -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة م -ن خ Ó-ل
مسساهمتهم ‘ كشسف النقاط السسوداء وإابراز
ا÷هود اŸبذولة من لدن القطاعات الفاعلة
‘ اŸيدان.
ك -ان وا‹ ال -ولي -ة ق -د أاق -ام م -أادب -ة غ-داء ع-ل-ى
شش -رف األسش -رة اإلع Ó-م -ي-ة وم-ن-ح ‡ث-ل-ي-ه-ا ه-داي-ا
رمزية ،تقديرا لهم على مسشاهمتهم الفعالة ‘
التعريف بوليتهم ،بحيث تزامن ذلك مع قدوم
ف - -رق- -ة اÓŸح- -ظ Úال- -دول- -يŸ Úراق- -ب- -ة سشÒورة
النتخابات التششريعية‡ ،ا أاضشفى على الحتفالية
أاجواء ‡يزة ونكهة خاصشة.
واعÎف ضشيوف ا÷زائر ،باŸيزة اÿاصشة التي

اك -تسش -ب -ه -ا ا◊دث ،لسش-ي-م-ا اŸشش-ارق-ة م-ن-ه-م ،م-ع
اإلشش -ارة إا ¤ك -ون اÓŸح -ظ Úي -ن-ت-م-ون ل-ل-ج-ام-ع-ة
العربية وال–اد اإلفريقي.
‘ سش- -ي -اق ذي صش -ل -ة ،أاق -ام اŸه -ت -م ب -ال -ت -اري -خ
وا◊ركة اإلعÓمية األسشتاذ ميلود عمامرة ،معرضشا
متنوعا باŸركب الثقا‘ عبد الوهاب سشليم بششنوة،
ششمل أاعدادا معتÈة من الصشحف الوطنية تعود
لعقود خلت ،من بينها جريدة «الششعب» التي يجمع
م -ن -ه-ا صش-احب اŸع-رضس م-ا ي-ق-ارب األل-ف نسش-خ-ة
وÁتد تاريخ صشدورها إا ¤فÎة الثمانينيات ،بحيث
كان ا◊دث فرصشة سشانحة للجمهور لÓطÓع على
إانتاجات وجهود زمÓء اŸهنة ع Èسشنوات وعقود
ماضشية.

تيبازة :عÓء ملزي

زعÓن :وسصائل اإ’عÓم لها دور ﬁوري ‘ مواجهة القضصايا الكÈى

أاكد وا‹ وهران ،عبد الغني زعÓن ،أان
ع- - -اصس- - -م- - -ة ال - -غ - -رب ا÷زائ - -ري ع - -ل - -ى أا”
ل‚اح ال -ع -م-ل-ي-ة
السس -ت -ع -داد وا÷اه -زي -ة إ
لنتخابية وإاعطاء صسورة مشسرقة للجزائر
ا إ
التي تبقى ﬁل أانظار العا.⁄
ك -م -ا أاب -رز زع Ó-ن ع -ل-ى ه-امشس رع-اي-ت-ه ح-ف-ل
تكر Ëاألسشرة اإلعÓمية Ãناسشبة اليوم العاŸي
◊رية الصشحافة والتعب ،Òالدور اÙوري لوسشائل
اإلعÓم من أاجل مواجهة القضشايا الكÈى ،على
رأاسش -ه -ا اإلره -اب وﬁارب -ة ا÷رÁة ،ن -اه -يك ع-ن
مسش -اه-م-ت-ه-ا ال-ب-ارزة ‘ مسشÒة ال-ت-ق-دم وال-ن-ه-وضس
وت -ن -م -ي -ة وح -ف -ظ ال -ن -ظ-ام ال-ع-ام ،خ-اصش-ة ‘ ه-ذه
اŸرحلة ا◊سشاسشة.
ودعا أان يتغمد الششهداء منهم بواسشع رحمته
وأان يسش- -ك- -ن- -ه- -م فسش- -ي -ح ج -ن -ات -ه ،وذلك إلÁان -ه -م
برسشالتهم السشامية ،ثم إاخÓصشهم وولئهم لوطنهم،
يضشيف الوا‹« ،فهم من أاكدوا أانهم حصشن الوطن

اŸنيع واإلسشمنت الذي تتحطم على جدرانه كل
اŸؤوام -رات وﬁاولت ال -ن -ي -ل م -ن -ه ،ون-ح-ن ن-رف-ل
بنعمة األمن واألمان والسشتقرار».
ك- -م -ا أاك -د الصش -ح -ا‘ ع -ب -د ال -ق -ادر ال -ع -رايشس،
متحدثا باسشم زمÓء اŸهنة ،أانهم واعون “اما
ب-ق-در ال-رسش-ال-ة ال-ت-ي ي-ح-م-ل-ون-ها ،رغم الضشغوطات
واŸضش-اي-ق-ات ،م-ؤوك-دا مسش-اع-ي-ه-م ا÷ادة Ÿسش-ايرة
اŸراح-ل اŸت-غÒة واŸت-ط-ل-ب-ات اıت-ل-فة للتنمية
والتطوير الذي تششهده الباهية وهران ،كحاضشرة
تسشتعد لسشتقبال األلعاب اŸتوسشطية لـ.2021
وأاّك -د ال -ع -رايشس ع -ل-ى ضش-رورة أان ت-ك-ون ه-ن-اك
ج -م -ع -ي -ات ب -وه -ران ،ت -داف -ع ع -ن ح -ق -وق األسش-رة
اإلعÓ- -م- -ي- -ة Ãخ- -ت- -ل- -ف مشش -ارب -ه -ا ،اŸسش -م -وع -ة
واŸقروءة واŸرئية ،وتنقل انششغالتها ،لسشيما ‘
ظل غياب أاي “ثيل للصشحا‘ بوهران ،ثا ÊأاكÈ
مدن ا÷زائر بعد العاصشمة.

وهران :براهمية مسسعودة

اŸنتدى الدÁقراطي الصسحفي للحريات قيد التأاسسيسس

دعوة للتوجه لصصناديق ا’قÎاع وتلق Úدرسس لتجار الياأسس
{ /zÖ©°ûdGثمن اŸنتدى الدÁقراطي الصشحفي
ل -ل -ح -ري-ات  -ق-ي-د ال-ت-أاسش-يسس ،-م-ا ج-اء ‘ رسش-ال-ة
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة Ãناسشبة
ال - -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ◊ري- -ة الصش- -ح- -اف- -ة ،م- -ن- -اشش- -دا
ا÷زائري Úوالغيورين على بÓدهم التوجه بقوة
إا ¤صشناديق اإلقÎاع لختيار ‡ثليهم ‘ الŸÈان.
جاء ‘ بيان اŸنتدى ،تلقت «الششعب» نسشخة
منه ،أانه «إاÁانا منا بالتضشحيات ا÷سشام لنسشاء
ورجالت اإلعÓم ،وتلبية لنداء الوطن العزيز ‘
خضش -م األح -داث ال -ق -اري -ة وا÷ه -وي -ة ال -ت-ي –دق
ببÓدنا ،وكذا األخطار األمنية وتكالب اŸصشالح
األج-ن-ب-ي-ة ع-ل-ى ا÷زائ-ر ا◊ب-ي-ب-ة ،ن-ح-ن صش-ح-اف-يو
وسش -ائ-ل اإلعÓ-م اŸك-ت-وب-ة ،اŸرئ-ي-ة واŸسش-م-وع-ة،

نناششد اŸواطنات واŸواطن Úاألحرار الوطنيÚ
ال -غ -ي -وري -ن ع-ل-ى بÓ-ده-م ،وال-دÁق-راط-ي Úبشش-ت-ى
ان-ت-م-اءات-ه-م السش-ي-اسش-ي-ة واألي-دي-ول-وج-ية ،واألغلبية
الصشامتة من اŸواطن Úاıلصش ÚللبÓد ،أان ل
يفوتوا فرصشة اإلدلء بأاصشواتهم واŸششاركة بقوة ‘
انتخابات  04ماي  ،2017ألن ل وطن لنا ،ول بيت
لنا ول مسشتقبل لنا من غ Òا÷زائر ا◊بيبة».
وأاضشاف البيان« ،لنكتم للحظة واحدة كل ما
يفرقنا ويششتت آامالنا ،ولن ِÍمعا مسشتقبل أابنائنا،
ون-ل-ب-ي ن-داء ال-وط-ن ،ول-ن-ل-ق-ن درسش-ا ل-ت-ج-ار ال-ي-أاسس
وال- -ب -ؤوسس وال -دم -ار ،ف -ا÷زائ -ر ل -يسشت سش -وري -ا ول
العراق ول ليبيا ...للجزائر ششعب ششريف يحميها
ويدافع عنها ‘ كل وقت و‘ كل األزمان».

ألخميسس  0٤ماي  ٢017م
ألموأفق لـ  0٨شسعبان  1٤3٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مكرما عناوين إاعÓمية ‘ مقدمتها «الشسعب» ،غÓم الله:

اإلعـ ـ ـÓم يقـ ـّوي اللحمـ ـة
الوطنية ب Úأابناء ا÷زائر

الصصحافة حافظت على العهد وصصانت البÓد
ن- -وه مصس- -ط- -ف- -ى ل- -ع- -ي- -اضس- -ي وا‹
اŸدي- -ة ،أامسسÃ ،ا ي- -ق- -وم ب -ه رج -ال
لع Ó-م م -ن دور ‘ ن-ق-ل انشس-غ-الت
ا إ
اŸواط - -ن Úوت - -ن - -وي - -ر ال- -رأاي ال- -ع- -ام
Ãعلومات موثوقة مسسلط Úالضسوء
ل‚ازات قائ ‘ Óهذا اŸقام «
على ا إ
أانتم صسوت Ÿن ل صسوت له ‘ القرى،
اŸداشس- - -ر واŸدن وك- - -ذا الضس- - -ع- - -ف - -اء
واŸواط-ن Úال-ذي-ن ي-وؤدون ع-م-ل-هم»،
مشسÒا إا ¤أان الصس- -ح- -اف -ة ﬁاف -ظ -ة
ع-ل-ى ال-ع-ه-د ،ت-داف-ع ع-ل-ى ال-بسس-ط-اء
وقول ا◊قيقة ورفع الظلم.
أعت Èلعياضسي ‘ أحتفالية أليوم ألعاŸي
◊رية ألصسحافة أن هذه أŸنابر تÎكه يطلع
على كل أŸوأقف ،وأهم أŸنجزأت وألتعرف
أك Ìعلى أإلنشسغالت ،مشسÒأ إأ ¤أن حرية
ألصس- -ح- -اف- -ة ب- -ه- -ذه أل -ولي -ة أسس -م -عت صس -وت
أŸوأط -ن ‘ ﬂت -ل -ف أألح -دأث وه -ي ك -ف -اح
مسس-ت-م-ر وه-و ن-ظ-ر ون-ظ-ري-ات ،مسس-ت-غ-ربا من
ي- -ن- -ك- -ر أحÎأف- -ي- -ة أŸشس- -ت- -غ- -ل ‘ Úأإلع -لم
ب- -ا÷زأئ -ر ،م -وضس -ح -ا ب -أان صس -ح -ا‘ أل -ولي -ة

ثيقة
و

م-ب-ادرة ط-ي-ب-ة ت-لك ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
لع -ل -ى
لسسÓ- -م- -ي ا أ
رئ- -يسس اÛلسس ا إ
لوق-اف
ووزي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
لسس- -ب -ق ب -وع -ب -د ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه،
ا أ
لعÓميÚ
ب-ت-ك-رÁه ›م-وع-ة من ا إ
‘ ال- -ي- -وم ال- -ع -اŸي ◊ري -ة ال -ت -ع -بÒ
والصسحافة ،نظ Òما يقومون به من
أاعمال و›هودات ‘ هذا ا◊قل.

حبيبة غريب
تصصويرﬁ :مد آات قاسصي

شسمل ألتكر Ëألسسيدة أمينة دباشس ألرئيسسة
أŸديرة ألعامة ÷ريدة «ألشسعب» ،ألتي حياها
‘ ب -دأي -ة أل -ل -ق -اء ،ق -ائ -ل ل-ه-ا «أه-ل وسس-ه-ل
بخليفتي» ،مشسÒأ بذلك إأ ¤مسسÒته ألصسحفية
بأام أ÷رأئد وتوليه قيادة طاقمها.
أشس -اد غ -لم أل -ل -ه ‘ ك -ل -م -ت -ه ب -اŸن -اسس -ب-ة
«بالشسجاعة ألكبÒة ألتي يحتكم عليها أإلعلم
أ÷زأئري أليوم ‘ تناول أŸوضسوعات ،و‘
متابعة أŸشساكل .هذأ بالرغم من وجود بعضس
أألخبار أŸبالغ فيها أك .»ÌرÃا ،يقول« ،قد

تكون للفت ألنتباه ولطرح وتكب Òألصسورة،
خاصسة ونحن ‘ هذأ ألطور ألنتقا‹ Ÿرحلة
م -ا ب -ع -د أل -دسس-ت-ور أ÷دي-د أل-ذي ف-ت-ح ›ال
كبÒأ للعمل أ÷ماعي ‘ أإلعلم».
وأعت Èرئيسس أÛلسس أإلسسلمي أألعلى،
أن أإلعلم هو ألقوة أŸؤوثرة ‘ أÛتمع.
وعكسس ما يتدأول ،فهو ليسس بالسسلطة ألرأبعة،
بل أألو ،¤وهو أمر تفتخر به ألبلد .مضسيفا،
«أن م -ك -ان -ة ك -ه -ذه تÎتب ع-ل-ي-ه-ا مسس-ؤوول-ي-ات
وأل - -ت - -زأم وشس - -ج- -اع- -ة ،ع- -ل- -ى ألصس- -ح- -اف- -يÚ
وأإلعلمي Úألتحلي بها وحملها بكل أمانة».
‘ ذأت ألسسياق ثمن وجود حركة إأعلمية
توأكب أألحدأث وتسساهم بامتياز ‘ –ريك
أل-ق-وى ألج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة وألق-تصسادية
وألتعليم ‘ ألبلد ،وهو دور كان على أ÷امعة
ألقيام به ،وهي ألتي –تكم على ألطاقات
وألكفاءأت أللزمة ،وأ“نى أن تشسكل بدوها
ق-اط-رة ل-ل-ح-رأك ألج-ت-م-اع-ي ‘ أل-ب-لد ،وأن
تقدم عمل متقنا ومرتبا وهادفا أك Ìمن ما
يقدمه أإلعلم».
ول يقتصسر دور أإلعلم ‘ تنوير ألرأي
ألعام بالدأخل ،بل فقد تعدى حدود ألبلد،

Œربتي ‘ الصسحافة العمومية

اŸعلومة مقدسصة والتهويل غ Òمرغوب فيه

منذ ما يقارب السسبع عشسرة سسنة،
ال-ت-ح-قت ب-ج-ري-دة «االشس-عب» ،حيث
وج - -دت أاسس- -ات- -ذة ت- -ع- -ل- -مت م- -ن- -ه- -م
أاب -ج-دي-ات ال-ع-م-ل الصس-ح-ف-ي .ورغ-م
أان- -ن- -ي ت- -ل- -ق- -يت ع -روضس -ا م -ن ب -عضس
الصس -ح -ف اÿاصس -ة ،إال أان-ن-ي فضس-لت
ال -ق -ط-اع ال-ع-ام وإان ب-ق-يت م-ت-ع-اون-ة
بالقطعة قبل اندماجي وترسسيمي،
لم -ر ب -ال-نسس-ب-ة ‹ ﬁسس-وم-ا،
وك -ان ا أ
لنني أاعرف جيدا الفرق ب Úقول
أ
ا◊قيقة وتهويلها.

فتيحة .ك
مع مرور ألسسنوأت توقفت عند حقيقة
ت -أادي-ة أÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-دم-ه-ا
«ألشس -عب» أم أ÷رأئ -د ،ل -ت -زوي-د أŸوأط-ن
Ãعلومة مؤوسسسسة ل تقبل ألشسك؛ معلومة
ت -ث Òأح -ي -ان -ا ن -ق -ائصس ‘ ق -ط-اع-ات م-ا،
تعرضس بغرضس أ◊ث على تسسويتها بدل
أت- -خ- -اذه -ا ورق -ة ضس -غ -ط وم -ت -اج -رة م -ن
عناوين خاصسة تهول لكل شسيء ألغرأضس

Œارية ربحية.
أعتقد أن أŸوأطن عندما هرب إأ¤
أإلع - -لم أÿاصس ،ك- -ان ب- -غ- -رضس أإي- -ج- -اد
أ◊ق -ي -ق -ة ع -ن -ده ك -ام -ل -ة ب -ل م -زأي-دة أو
تشسويه ،إأل أنه وقع ‘ إأعلم «طيابات
أ◊م -ام» أل -ذي أصس -ب -ح ره Úم -ا ي -ط -ل-ب-ه
أصسحاب أإلشسهار من أŸؤوسسسسات أÿاصسة
ورجال أألعمال ،وصسار ألتهويل وألتشسويه
أÿط ألفتتاحي للكث Òمن ألعناوين ،بل
أك Ìمن ذلك يÎجم عناوين خاصسة كل ما
ي-ق-ال إأ ¤ع-كسس-ه ل-تصس-ن-ع ب-ه-ا صس-ف-ح-ات-ه-ا
أألو ،¤حتى صسار ألقارئ يعيشس ضسغطا
كبÒأ بسسبب ما ينشسر على صسفحاتها.
ولن ألوم أإلعلم أÿاصس على ما يفعله
من جرأئم Œاه أ Èÿأو أŸعلومة ،ألن
أألخصسائي Úيؤوكدون أن أإلعلم ألعمومي
وم -ا ي -ق -دم -ه م -ن خ -دم -ة ه -و ألسس -بب ‘
أرتقاء أو أنحطاط أإلعلم أÿاصس ،فأاول
كل صسانعيه هم خريجو ميدأن ألصسحافة
ألعمومية.
هذه أŸعادلة جعلتني أتسساءل ‘ كل
م- -رة ،ع- -ن سس- -بب ع- -دم إأع -ط -اء ألإع -لم
ألعمومي حقه من ألعتبار وألتقدير.

تصصويب
أدرجت ،سسهوأً ‘ ،موضسوع «أألسستاذ بقسسم ألتاريخ ÷امعة أ÷زأئر ٢شسرف
ألدين» ،ألصسادر بعدد ،أمسس( ،صس )٤صسورة أÛاهد بارشس ألباهي ،بدل صسورة
شسرف ألدين ...فمعذرة لهما.
التحـريـر

‘  ٢01٢وع-ن-د ت-ط-ب-ي-ق سس-ل-م أألجور
أ÷ديد أسستبشسر ألصسحافيون خÒأ ،ظّنا
منهم أن ألقطاع سسيعرف تغÒأ جذريا،
ألن إأعطاء ألصسحا‘ رأحة مادية تنعكسس
إأيجابا على حياته ألجتماعية وسسيكون له
أألثر أإليجابي على عطائه أŸهني.
هذه نقطة –سسب لكل شسخصس أرأد أن
Áنح ألصسحا‘ حياة كرÁة ،ولكن ألسسبق
كرأمة له أيضسا وأŸعاملة باŸثل بعيدأ عن
ألدونية هي أيضسا تشسجيع أألجيال ألقادمة
على أحÎأم ألقارئ بإاعطائه أ◊قيقة كما
هي ،فمن منا  ⁄يجد نفسسه ‘ موقف
ح- -رج بسس- -بب أŸع -ام -ل -ة أŸزدوج -ة Œاه
أإلعلم ألعمومي وأÿاصس.
‘ بدأياتي ،كان ُيقال ‹ من بعضس
أŸسسؤوول« Úأنتم أنتاوعنا» وهذأ خاطئ
“ام-ا ،ألن-ن-ا ح-م-ل-ن-ا ع-ل-ى أك-ت-اف-ن-ا م-همة
كتابة أ◊قيقة وليسس ألعكسس.
من ألغريب أن تكون كل تلك أألخلق
أŸهنية ألتي علمتنا إأياها أقلم كبÒة،
منها من تقاعد ومنها من هو أليوم يعمل
م-ع-ن-ا ،ج-ن-ب-ا إأ ¤ج-نب ،ي-ع-ل-م-ن-ا وي-ع-طينا
خلصسة Œربة دأمت سسنوأت طويلة⁄ ،
تنل حقها من ألعتبار وألتقدير أŸسستحق
وألل- -ت- -ف- -ات -ة أم -ام «ب -روب -اغ -ن -دأ» ب -عضس
ألعناوين أÿاصسة.
وحتى ل ننسسى ،نقف أحÎأما لهؤولء
ألذين عّلمونا أن ألقلم قوته ‘ أحÎأمه
ل -غÒه .وصس-دق-ه م-ره-ون ب-ا◊ق-ي-ق-ة أل-ت-ي
يكتبها ،بعيدأ عن أŸزأيدة ،ألتهويل أو
ألتشسويه.
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منوها بدور العÓمي ،Úوا‹ اŸدية :

اŸدية :ع.علياÊ

ب- -حسسب رئ- -يسس أÛلسس ،ب- -فضس- -ل أل -ق -ن -وأت
ألفضسائية ،ألعمومية وأÿاصسة ،ألتي أعطت
للجزأئر وجودأ باÿارج وربطتها بجاليتها،
وج -ع -ل -ت -ه -ا ت -ن -ف -ت -ح ع -ل-ى أب-ن-ائ-ه-ا أŸق-ي-مÚ
باÿارج».
وع Èغ -لم أل -ل-ه ع-ن أق-ت-ن-اع-ه أل-ك-ب Òب-أان
أإلعلم أ÷زأئري ،هو ألقوى وألرأبط بÚ
أÛت- -م- -ع وأŸوأط- -ن ،Úأل- -ذي خ- -ل- -ق فضس -اء
وفرصسا للتوأصسل ب Úأ÷ميع حيث ما وجدوأ،
أي أن أإلع -لم ي -ق-وي أل-روأب-ط ألج-ت-م-اع-ي-ة
ويعزز أللحمة ألوطنية ب Úأبناء أ÷زأئر».
ورجع ألوزير أألسسبق إأ ¤أألوضساع أŸهنية
وألج -ت -م -اع -ي-ة Ÿن يصس-ن-ع-ون أ Èÿوي-نÒون
أل -رأي أل -ع -ام وأل -ت -ي ل -يسست دوم -ا ب-ا÷م-ي-ل-ة،
مشسÒأ إأ ¤أن أإلع- -لم- -ي غ- -ال -ب -ا م -ا ي -ع -يشس
مشس - -اك - -ل ك - -ثÒة ،وه - -و ‘ ح- -اج- -ة إأ ¤دع- -م
ألسسلطات وأصسحاب ألقرأر ،أعÎأفا Ãجهوده
وتضسحياته وتكرÁا إلنتاجه أإلعلمي وتفانيه
‘ ألربط ب Úأ÷زأئري Úوألسسلطة.
ل -ه -ذأ ،ف -اإلع -لم سس -ي -ب-ق-ى أÙرك أألول
لح-دأث ألسس-ي-اسس-ي-ة وألق-تصس-ادية وألثقافية
ل -أ
للبلد».

ألعدد
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يتحدثون عن كل أألشسياء ألتي تهم أŸوأطن
دون أي ضسغط وعرضس أولوياتهم كالسسكن،
ألصسحة وألتعليم ،دأعيا ‘ هذأ أŸقام أإ¤
إأدأرك مصسلحة أÛتمع وأألمة ،مسستطردأ
ح -دي -ث -ه ب -أان -ه ه -ن-اك ح-ري-ة ت-ع-ب ‘ Òأل-دول
أل -غ -رب -ي-ة م-قÎن-ة ب-ع-دم أŸسس-اسس ب-اŸصس-ال-ح
ألشسخصسية للبلد.
أوضسح ألوأ‹ أنه هناك تفك ‘ Òأألشسياء
ألتي تخدم وتهدم ألشسعب أ÷زأئري› ،ددأ
ف -خ -ره ب -اÿط -وأت أل -ت -ي خ -ط -ت-ه-ا ألصس-ح-ف
ألوطنية وﬂتلف وسسائل أإلعلم ،حاثا على
أع- -ت -م -اد أ◊وأر ح -ت -ى ي -تسس -ن -ى ل -ك -ل ط -رف
أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ألآخ -ري -ن ع -ن ط -ري-ق روح
أŸسسؤوولية ،منبها بأان أŸعلومة أÿاطئة تهدم
ألناسس وأÛتمع ،مؤوكدأ بأان ألصسحفي ألكبÒ
ه- -و أل- -ذي Áت- -لك ع- -لق -ات ق -وي -ة ،ك -م -ا أن
مصس -دأق -ي -ت -ه ت-ت-م-ث-ل ‘ أل-ب-حث ع-ن ح-ق-ي-ق-ة
أŸعلومة.
لعلمي Úباإلهتمام
أوعز وأ‹ ألولية ل إ
أك Ìب-األنشس-ط-ة أل-بسس-ي-ط-ة وأ÷ام-ع-ة ل-لشسباب
م -ث -ل م -ا ق -امت ب -ه ج -م -ع -ي -ة أألق -وأسس أل-ت-ي
أسستقطبت أخيار ألناسس حول ألعلم وأإلبتكار،
منبها إأ ¤ضسرورة تثم ÚأŸنجزأت وأإلشسادة
باÒÿأت حتى يتفاءل أبناؤونا باŸسستقبل.

صسدر ‘ ا÷ريدة الرسسمية

أاهم القرارات اÿاصصة بالعملية النتخابية

تضس- -م- -ن ال- -ع -دد  24م- -ن ا÷ري -دة
الرسسمية الصسادر شسهر أافريل اŸنصسرم
خ-مسس-ة ق-رارات م-ت-ع-ل-ق-ة بالنتخابات
ال -تشس -ري -ع -ي-ة ل-ي-وم  4م- - -اي ا÷اري،
أاصسدرتها وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙل- -ي- -ة وت -ت -ع -ل -ق ب -ت -ق -د Ëع -م -ل -ي -ة
القÎاع ‘ اÿارج و‘ ع - - - - - -دد م - - - - - -ن
وليات الوطن إا ¤جانب –ديد شسكل
ورق -ة ال -تصس-ويت واŸم-ي-زات ال-ت-ق-ن-ي-ة
Ùضس- - -ر ال - -ف - -رز وذلك حسسب ت - -اري - -خ
صسدورها.
فبتاريخ  13أبريل  ٢017صسدر ألقرأر
أل -وزأري أŸشسÎك أŸت -م-م ل-ل-ق-رأر أل-وزأري
أŸشسÎك أŸؤورخ ‘  ٢9مارسس  ٢017وألذي
ي -رخصس ل-رؤوسس-اء أŸم-ث-ل-ي-ات أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
وأل-ق-نصس-ل-ي-ة ب-ت-ق-د Ëت-اري-خ أف-ت-تاح ألقÎأع
أŸتعلق بانتخاب أعضساء أÛلسس ألشسعبي
ألوطني ،كما صسدر ألقرأر أŸؤورخ ‘  ٢أبريل
 ٢017أل -ذي ي -رخصس ل-ل-ولة ب-ت-ق-د Ëت-اري-خ
أف -ت-ت-اح ألقÎأع أŸت-ع-ل-ق ب-ان-ت-خ-اب أعضس-اء
أÛلسس ألشسعبي ألوطني.
وت- - - - -نصس أŸادة أألو )01( ¤م -ن أل -ق -رأر
ألوزأري أŸشسÎك أŸؤورخ ‘  13أبريل ٢017
ع-ل-ى أف-ت-ت-اح ألقÎأع ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-ط-قتÚ
أ÷غرأفيت Úأألو ¤وألثانية يومي ألسسبت ٢9
أبريل وأألحد  30أبريل  ٢017على مسستوى
ج -م -ي -ع م -ك -اتب أل -تصس -ويت أŸع -ن -ي -ة ل-ه-ذأ
ألغرضس على أن يسستأانف يوم أÿميسس ٤
مايو  ٢017على مسستوى مقرأت أŸمثليات
أل-ق-نصس-ل-ي-ة وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ب-ي-نما يرخصس لولة
ولي - -ات أدرأر وأألغ - -وأط وب - -ات - -ن- -ة وبشس- -ار
و“Ôأسست و ورقلة وإأليزي وتندوف وألوأدي
وألنعامة طبقا للمادة أألو )01( ¤من ألقرأر
أ- - -Ÿؤورخ ‘  ٢أب-ري-ل  ٢017ت-ق-د Ëتاريخ
أف -ت -ت-اح ألقÎأع لن-ت-خ-اب أعضس-اء أÛلسس
ألشسعبي ألوطني باثنت Úوسسبع )7٢ ( Úسساعة
على أألك.Ì
كما يتعلق أألمر أيضسا بالقرأر أŸؤورخ ‘
 ٢أب -ري-ل  ٢017أل -ذي ي -ح -دد شس -ك-ل ورق-ة
أل -تصس-ويت أل-ت-ي تسس-ت-ع-م-ل لن-ت-خ-اب أعضس-اء
أÛلسس ألشسعبي ألوطني إأ ¤جانب ألقرأر
أ- - - - Ÿؤورخ ‘  ٢أب-ري-ل  ٢017أل-ذي ي-حدد
أŸوأصس- -ف- -ات أل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة Ùضس -ر إأحصس -اء
أألصسوأت لنتخاب أعضساء أÛلسس ألشسعبي

لضسافة إأ ¤ألقرأر أŸؤورخ ‘ ٢
ألوطني ،با إ
أبريل  ٢017ألذي يحدد أŸميزأت ألتقنية
Ùضس -ر أل -ف -رز لن -ت-خ-اب أعضس-اء أÛلسس
ألشسعبي ألوطني.
ويهدف ألقرأر ألثالث ألصسادر ‘ أ÷ريدة
ألرسسمية وأŸؤورخ ‘  ٢أبريل  ٢017إأ¤
–ديد شسكل ورقة ألتصسويت ألتي تسستعمل
لنتخاب أعضساء أÛلسس ألشسعبي ألوطني
وميزأتها ألتقنية حيث تنصس أŸادة ألثانية
منه (ألقرأر) على ضسرورة أن تكون ورقة
ألتصسويت من ‰وذج ولون موحدين على أن
ي- -خ- -ت- -ل- -ف شس -ك -ل -ه -ا حسسب ع -دد أŸق -اع -د
أŸطلوب شسغلها ‘ ألدأئرة ألنتخابية ،كما
يشسدد على ضسرورة أن تكتب ألبيانات على
ورق -ة أل -تصس -ويت ب -ال-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة وب-أاح-رف
مطبعية.
وف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸوأصس-ف-ات وأŸم-ي-زأت
لصسوأت وفرزها
ألتقنية Ùاضسر إأحصساء أ أ
لنتخاب أعضساء أÛلسس ألشسعبي ألوطني
فينصس كل ألقرأرين على ضسرورة أن تعد
هذه أÙاضسر ‘ مطبوع ‘ شسكل ورقة
مزدوجة ذأت ‰وذج ولون موحدين.
وت -نصس أŸادة أل -رأب -ع-ة ( )0٤م -ن أل -ق-رأر
أÙدد للموأصسفات ألتقنية Ùضسر إأحصساء
لصسوأت على ضسرورة أن يتضسمن أÙضسر
أأ
أل -دأئ -رة ألن -ت -خ -اب -ي-ة (أل-ولي-ة أو أŸن-ط-ق-ة
أ÷غ -رأف -ي -ة ‘ أÿارج) أل -ب -ل-دي-ة أو أŸرك-ز
أل -دب -ل -وم -اسس -ي أو أل-ق-نصس-ل-ي ن-ت-ائ-ج إأحصس-اء
لصسوأت ألتي
لصسوأت جدول يتضسمن عدد أ أ
أأ
–صسلت عليها كل قائمة مÎشسح Úوحيز
ﬂصسصس لتوقيع أعضساء أللجنة ألنتخابية
‘ ح Úت- -نصس أŸادة أل- -ث- -ال -ث -ة م -ن أل -ق -رأر
أÙدد ل-ل-م-م-ي-زأت أل-ت-ق-ن-ي-ة Ùضس-ر ألفرز
لخ Òأل- -دأئ- -رة
ع - -ل - -ى أن ي- -تضس- -م- -ن ه- -ذأ أ أ
ألنتخابية (ألولية أو أŸنطقة أ÷غرأفية ‘
أÿارج) ألبلدية أو أŸركز ألدبلوماسسي أو
ألقنصسلي تسسمية مركز ألتصسويت ورقم مكتب
ألتصسويت وعدد ألناخب ÚأŸسسجل Úوعدد
أŸصسوت ÚأŸلحظ عليهم بالبصسمة ونتائج
لضس-اف-ة إأ ¤ج-دول ي-تضس-م-ن ع-دد
أل -ف -رز ب -ا إ
لصس -وأت أل -ت -ي –صس-لت ع-ل-ي-ه-ا ك-ل ق-ائ-م-ة
أأ
مÎشس - - -ح Úفضس- - -ل ع- - -ن ح- - -ي- - -ز ﬂصسصس
ل-ل-م-لح-ظ-ات و/أو أل-ت-ح-ف-ظ-ات وح-ي-ز آأخر
ﬂصسصس لتوقيع أعضساء مكتب ألتصسويت.

لعÓن عن نتائج النتخابات
سسيتم ا إ
ال -تشس -ري-ع-ي-ة ل-ل-راب-ع م-اي-و  2017غدا
ا÷م- -ع- -ة م- -ن ق- -ب- -ل وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة
وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي،
ب-اŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات اب-ت-داء م-ن
السساعة ا◊ادية عشسر صسباحا ،حسسبما
علم أامسس من الوزارة.
ألصسحفيون ألذي ” أعتمادهم من طرف
وزأرة ألتصسال لتغطية ألتشسريعيات مدعوون
◊ضسور ألندوة ألصسحفية ألتي سستنشسط بهذه
أŸناسسبة.

وق-د شس-رعت أ÷ال-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة أŸق-ي-م-ة
باÿارج منذ ألسسبت أŸاضسي ‘ ألتصسويت ‘
ح Úأن عملية أقÎأع أ÷زأئري Úألقاطن‘ Ú
أŸناطق أŸعزولة بدأت أول أمسس ألثن.Ú
لشسارة فإان عدد ألناخب ÚأŸسسجل‘ Ú
ل إ
ألقوأئم ألنتخابية بلغ  ٢3.٢51.503مدعوين
لختيار ‡ ٤6٢ثل Úعنهم باÛلسس ألشسعبي
ألوطني لعهدة خمسس سسنوأت (.)٢0٢٢ / ٢017
للتذك Òفإان أ◊ملة ألنتخابية ألتي بدأت
‘ ألتاسسع من شسهر أفريل أŸاضسي أختتمت
أألحد أŸاضسي ‘ منتصسف ألليل.

اإلعÓن عن النتائج يوم ا÷معة من قبل وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  ٠٤ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨ششعبان  ١٤٣٨هـ

أاول انتخابات تششريعية ‘ ظل الدسشتؤر ا÷ديد

أازيـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـن  485أال ـ ـ ـ ـف مسشج ـ ـ ـ ـل
‘ اŸوعـ ـد اليـ ـوم ببومـ ـرداسس

العدد

١٧٣٢٧
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مديرة وسشائل ا’إعÓم بؤزارة ا’تصشال زرÁي لـ ““الششعب““:

كـ ـ ـ ـل التسشهي ـ ـ ـ ـÓت موفـ ـ ـ ـرة ألكـ ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـ ـن 900
صشحفـ ـ ـ ـ ـ ـي لتغطي ـ ـ ـ ـ ـ ـة التششريعي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

’داء اŸهمة ‘ أاحسشن الظروف
فضشاء متعدد ا’تصشا’ت وŒهيزات متطؤرة أ

يتؤجه اليؤم  485387ناخب اإ ¤مكاتب ا’قÎاع بؤ’ية بؤمرداسص،
لÓإد’ء باأصشؤاتهم ا’نتخابية ‘ اأول اسشتحقاق ‘ ظل الدسشتؤر ا÷ديد
للبÓد وهذا ’ختيار ‡ثليهم ‘ اÛلسص الششعبي الؤطني ‘ ظل اإجراءات
تنظيمية واإدارية ﬁكمة سشخرت لها ا’إدارة اÙلية والؤ’ئية كل ا’إمكانيات
اŸادية والبششرية ’إ‚اح اŸؤعد ،فيما اتخذت السشلطات ا’أمنية كل التدابÒ
الÓزمة لضشمان اإجراء العملية ‘ السشكينة والهدوء.

’ع Ó-م ب -ؤزارة
أاك- -دت م- -دي- -رة وسش -ائ -ل ا إ
ا’تصش -ال ف -اط -م -ة ال -زه-راء زرÁي ،أان-ه ”
ت -ؤف Òك -ل ال -ؤسش -ائ -ل الضش -روري-ة م-ن ق-اع-ة
’نÎنت ووسش- - - -ائ - - -ل بث
–ري- - - -ر وفضش- - - -اء ا أ
وإارسش-ال م-ب-اشش-رة ومسش-ج-ل-ة ل-تسش-ه-ي-ل م-ه-م-ة
الصشحفي ‘ Úتغطية عملية ا’قÎاع التي
تنطلق اليؤم ،بحيث ” اعتماد أاك Ìمن 900
صشحفي ومصشؤر كإاحصشائيات مؤؤقتة.

سسهام بوعموشسة

‘ ه -ذا الصش -دد ،أاف -ادت م -دي -رة وسش -ائ -ل اإلع Ó-م
بوزارة التصشال ‘ تصشريح ل«الششعب”” أامسس ،أان
مكتب الوزارة الوصشية اŸكلف باعتماد الصشحفيÚ
سشجل حوا‹ أاك 6٠٠ Ìصشحا‘ جزائري معتمد،
وأاك Ìم - - -ن  5٠صش-ح-ف-ي م-راسش-ل دائ-م ل-لصش-ح-اف-ة
األج -ن -ب -ي -ة ،وح -وا‹ عشش -ري -ن صش -ح -ف-ي Úم-ؤوق-تÚ
Ãجموع أاك Ìمن  9٠٠صشحفي كحصشيلة مؤوقتة،
مششÒة إا ¤أان الطلبات ما تزال تصشل بحكم بعضس
الصش -ع -وب -ات ال -ت -ي اعÎضشت الصش -ح -ف-ي ،Úك-م-ا أان
التسشجيل بقي مفتوحا إا ¤غاية سشاعات متأاخرة

ل -ف -ائ -دة الصش -ح -ف -ي Úال -ذي -ن  ⁄ي -ودع -وا م -ل -ف -ات
اعتمادهم.
وأابرزت ‘ هذا اإلطار ،التحضشÒات التي قامت
ب -ه -ا وزارة التصش -ال واŸرك -ز ال -دو‹ ل -لصش -ح -اف -ة
لضشمان تغطية السشتحقاقات التششريعية ‘ ظروف
ج- -ي- -دة ،وت- -وف Òك -ل ال -وسش -ائ -ل ل -تسش -ه -ي -ل م -ه -م -ة
الصشحفي.Ú
وبدا اŸركز الدو‹ للصشحافة بفندق األوراسشي،
كخلية نحل من كÌة ا◊ركة الدؤووبة والتحضشÒات
ا÷ارية على قدم وسشاق ،وقد وضشع –ت تصشرف
الصش- -ح- -اف- -ي ،Úوم -راسش -ل -ي ال -ق -ن -وات األج -ن -ب -ي -ة
واŸب- -ع -وث Úاÿاصش Úفضش -اء م -ت -ع -دد التصش -الت
ÓنÎنت بسشرعة تدفق عالية ،وŒهيزات Ãختلف
ل أ
اÿدمات التي تسشمح لهم Ãمارسشة مهمتهم ‘
أاحسشن الظروف.
زيادة على ذلك ،قاعة –رير تتسشع لـ  ٢5٠ششخصس،
اسشتديو تلفزيو Êبوحدة –كم رقمية وخلية تركيب،
وإامكانية إاجراء بث مباششر والÎكيب نحو القنوات
اإلذاع -ي -ة وال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ،ال -رب -ط ب-وك-الت األن-ب-اء
اıتلفة ا÷زائرية ،الفرنسشية ،ووكالة رويÎز.

ضشمانا للسش Òا◊سشن

بومرداسس :ز /كمال
ب -ع -د ث Ó-ث -ة أاسش -اب -ي -ع م -ن ا◊م -ل-ة
الن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة ال - -ت- -ي نشش- -ط- -ه- -ا
اÎŸشش- -ح- -ون و‡ث- -ل -و  ١9قائمة
ان-ت-خ-اب-ي-ة ب-ولي-ة ب-وم-رداسس م-ن-ه-ا
ق- -ائ- -م- -ت Úح -رت Úلشش -رح الÈام -ج
الن -ت -خ -اب -ي -ة واسش -ت -م -ال -ة أاصش -وات
اŸواط - -ن ،Úج - -اء ال - -ي- -وم م- -وع- -د
ا◊سش - -م ال - -ن - -ه - -ائ- -ي ل- -ل- -م- -ع- -رك- -ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة ،وح-ان الدور للمواطن
ك -ي ي -ق -ول ك -ل -م-ة ال-فصش-ل و–دي-د
مصشÒه ب -اخ-ت-ي-ار م-ن ي-راه األصش-ل-ح

اأك
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ل- -ت- -م- -ث- -ي -ل -ه ‘ اÛلسس الشش -ع -ب -ي
الوطني القادم من أاصشل  ١٠مقاعد
انتخابية عن ولية بومرداسس ،فيما
سش - - -ك - - -ن اÎŸشش- - -ح- - -ون ه- - -اجسس
المتحان الذي يكرم فيه اŸرء أاو
ي -ه -ان ،ح -يث ح-اول ال-ب-عضس م-ن-ه-م
ال- - -ت- - -م- - -رد ع- - -ل- - -ى فÎة الصش- - -مت
الن -ت -خ -اب -ي ول-عب أاوراق-ه األخÒة
ب -دع -وة األق -رب Úوال -ع-ائ-ل-ة وح-ت-ى
األصش -دق -اء وت -ذك-ري-ه-م ع-ن ط-ري-ق
الرسشائل القصشÒة بالتصشويت على
رقم القائمة بعينها..
من ج ه ت ه ا و ب ه د ف ت س ش ه ي ل م ه م ة

ن  4٣0األ

أاحصشت مصش- -ال- -ح م- -دي -ري -ة ال -ت -ن -ظ -ي -م
والشش-ؤؤون ال-ع-ام-ة ل-ؤ’ي-ة تيبازة 430333
ن -اخب م -ؤؤه Ÿ Ó-م -ارسش-ة ا◊ق ا’ن-ت-خ-اب-ي
Ãؤع-د تشش-ري-ع-ي-ات ،ال-ي-ؤم ،ع-قب تطهÒ
ﬂت -ل -ف ال -ق -ؤائ -م ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة اÙل-ي-ة،
ب -ح -يث ّ” تسش-ج-ي-ل  13119ن-اخب ج-ديد
’سشباب ﬂتلفة.
وششطب  12799ناخبا أ

تيبازة :عÓء ملزي

ك -م-ا أاعّ-دت اŸصش-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ك-اف-ة الÎت-ي-ب-ات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ج-ه-ي-ز م-ك-اتب ال-تصش-ويت بالوسشائل
اŸادية والبششرية الكفيلة بضشمان ششفافية تامة
للعملية النتخابية بحيث أاحصشت ذات اŸصشالح
 ٢٠5مركز انتخاب –وي  99٧مكتب من بينها
 ٤٨٠مكتب خاصس بالنسشاء و 5١٢مكتب ﬂصشصس

ــــــــــــــ

اأداء ال- - - -واجب الن- - - -ت- - - -خ - - -اب - - -ي
ل- -ل -م -واط -ن ،Úضش -ب -طت م -دي -ري -ة
ال - -ت - -ن- -ظ- -ي- -م والشش- -وؤون ال- -ع- -ام- -ة
ل -ب -وم -رداسس وﬂت -ل -ف اŸصش -ال-ح
الإداري- -ة ع- -ل -ى مسش -ت -وى ال -ولي -ة
والدوائر جميع الÎتيبات اÿاصشة
ب - - -تسش- - -ي Òواإدارة ه- - -ذا اŸوع- - -د
ا◊اسشم ،حيث ” تسشخ٨٠9٨ Ò
موؤطر Ÿراقبة وتاأط ٢٣5 Òمركز
تصش- -ويت و ١٠١٢م- -ك- -تب ع٣٢ È
بلدية ،بدورها وضشعت التنسشيقية
الولئية Ÿداومة ولية بومرداسس
ه- - -ي الأخ - -رى ك - -ل الÎت - -ي - -ب - -ات

ف ناخ

للرجال و  5مكاتب ﬂتلطة ،ولغرضس توف Òقدر
وافر من النجاح للعملية النتخابية فقد حرصشت
اŸصش -ال -ح ال -ع -م -وم -ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات
واŸديريات الولئية على توف Òمئات اŸركبات
من ﬂتلف األحجام والسشتعمالت لغرضس نقل
التجهيزات والناخب Úوأافراد هيكل التأاط ،Òكما
علمنا من بعضس ‡ثلي األحزاب بأانّ عددا ل
يسشتهان به من اŸواطن Úيرتقب بأان يسشاهم
بشش -ك -ل م -ب -اشش -ر و›ا ‘ Êن -ق -ل ال-ن-اخ-ب Úإا¤
مراكز القÎاع ‘ بادرة تهدف بالدرجة األو¤
إا ¤إا‚اح العرسس النتخابي وتفويت الفرصشة
ع -ل -ى اŸشش-ك-ك Úال-داع Úل-ل-م-ق-اط-ع-ة ب-خ-ل-ف-ي-ة
أاضشعاف مؤوسشسشات الدولة.
Œدر اإلششارة إا ¤أاّن  ٢٠قائمة ترشّشح تششارك
ح-ال-ي-ا ‘ سش-ب-اق ال-تشش-ري-ع-ي-ات ب-ت-ي-ب-ازة من أاجل

ــــــــــــــ

الضشرورية للمسشاهمة ‘ لإ‚اح
السش- -ت- -ح- -ق- -اق وه- -ذا ب- -ت- -وج- -ي- -ه
ت -ع -ل -ي -م -ات اإ ¤ك -اف -ة اأعضش -ائ -ه -ا
ومسش- - -اع- - -دي - -ه - -ا م - -ن اŸوث - -قÚ
واÙضش - -ري - -ن ال - -قضش - -ائ- -ي Úاإ¤
الن- -تشش- -ار ‘ اŸي- -دان Ÿراق- -ب- -ة
ع -م -ل -ي -ة ال -تصش -ويت ع ÈاŸراك -ز
واŸك -اتب ل-لسش-ه-ر ع-ل-ى شش-ف-اف-ي-ة
اŸوع -د ن -اه -يك ع -ن السش -ت-ع-داد
الذي اأبداه اأيضشا ‡ثلو الأحزاب
وال -ق -وائ -م اŸشش -ارك-ة ‘ ال-رق-اب-ة
وا◊رصس ع -ل -ى م -ت -اب-ع-ة اأصش-وات
الناخب.Ú

ب بتيب

ــــــــــــــ

ازة

الفوز بـ ٧مقاعد نيابية ﬂصشصشة للولية بالغرفة
السشفلى للŸÈان من بينها  ١5قائمة حزبية و ٣
قوائم حرة و قائمتان تابعتان للتحالفات ا◊زبية
وهي القوائم التي ششاركت على مدار  ٣أاسشابيع
خ-لت ‘ ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة وف-ق-ا Ÿق-تضش-ي-ات
قانون النتخابات إال أاّنه لوحظ بأانّ القسشط
األك Èم -ن األح -زاب اŸشش -ارك -ة  ⁄ت -ت-م-ك-ن م-ن
احÎام برنا›ها اŸسشطر ألسشباب ﬂتلفة كما
لوحظ عﬂ Èتلف أاقاليم الولية انتششار فظيع
للصشق العششوائي للملصشقات اإلششهارية اÿاصشة
با◊ملة لسشيما على مسشتوى جدران اŸؤوسشسشات
العمومية واÿواصس Ãعية أاعمدة الكهرباء و⁄
تفلح ا÷هات اŸعنية ‘ إارغام اÎŸششح Úومن
معهم على اللتزام باإلششهار باللوحات النظامية
اŸعدة خصشيصشا لهذا الغرضس دون سشواها.

مديرية التنظيم والششؤؤون العامة لبجاية

توف ـ ـ ـ ـ Òاإلمكاني ـ ـ ـ ـات البششري ـ ـ ـ ـة واŸاديـ ـ ـ ـ ـة إل‚ـ ـ ـ ـ ـاح اإلسشتحقـ ـ ـ ـ ـاق
سش -ي -ك -ؤن ،ال-ي-ؤم 529506 ،ن -اخب ب-ؤ’ي-ة
بجاية ،على مؤعد لÓإد’ء باأصشؤاتهم عÈ
 335مكتب تصشؤيت ،وانتخاب ‡ثليهم ‘
اÛلسص الششعبي الؤطني للسشنؤات اÿمسص
اŸق -ب-ل-ة ،ح-يث جّ-ن-دت م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م
والشش- -ؤؤون ال- -ع- -ام- -ة ،ك- -اف- -ة ا’إم- -ك- -ان -ي -ات
ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة ،لضش-م-ان الّسش Ò-ا◊سش-ن
للعملية ا’نتخابية ،من خÓل وضشع جميع
ال-ؤسش-ائ-ل الÓ-زم-ة ب-ال-ت-نسش-يق مع السشلطات
اÙلية للبلديات والدوائر.
وبحسشب اأحمد ششيبا ،Êمدير التنظيم والششوؤون
ال -ع -ام -ة ،ف -ق -د ق -امت مصش -ا◊ه ب -ت-حضش Òك-اف-ة
ال- -ت- -ج- -ه- -ي- -زات واŸك- -اتب ،واŸوارد ال- -بشش- -ري- -ة

واŸادية لإ‚اح هذه النتخابات ،من اأجل سشÒ
العملية النتخابية ‘ اأحسشن الظروف.
وقد بلغ عدد مراكز التصشويت بالولية ،بلغ ٣٣5
م- -رك- -ز تضش -م ١٢٢٧م -ك -تب ،ي -وؤط -ره -م اأزي-د م-ن
١٠اآلف م- -وؤط- -ر ‘ ،ح Úب- -ل- -غ ع- -دد ال- -ن -اخ -بÚ
اŸعني Úبالسشتحقاقات اÙلية  5٢95٠6ناخبا،
يختارون ‡ثليهم ‘ اÛلسس الششعبي الوطني
للسشنوات اÿمسس القادمة.
علما اأنه سشيدخل غمار التششريعيات بولية بجاية
 ١٨ق-ائ-م-ة ،وه-ي ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال-وط-ن-ي ،ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راطي ،جبهة
ال -ق -وى الششÎاك -ي-ة ،ال-ت-ج-م-ع م-ن اأج-ل ال-ث-ق-اف-ة
وال -دÁق -راط -ي -ة ،ا◊رك -ة الشش -ع-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة،

حزب العمال الششÎاكي ،حركة الوفاق الوطني،
جبهة ا◊كم الراششد ،ا◊زب الوطني ا÷مهوري،
ح- -رك- -ة ›ت- -م- -ع السش- -ل- -م ،ال- -ت -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي
ا÷م -ه -وري ،ت -ك-ت-ل ال-ف-ت-حŒ ،م-ع اأم-ل ا÷زائ-ر،
ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ،حزب العمال ،جبهة
اŸسشتقبل بالإضشافة اإ ¤قائمت ÚلÓأحرار.
وقد دعت ﬂتلف التششكيÓت السشياسشية خÓل
ا◊ملة النتخابية كافة اŸواطن Úاإ ¤اŸششاركة
بقوة ،من اأجل ا◊فاظ على اŸكاسشب اÛسشدة
م- -ي- -دان- -ي- -ا ،وع -ل -ى راأسش -ه -ا ا◊ف -اظ ع -ل -ى اأم -ن
واسشتقرار البÓد.

بجاية :بن النوي توهامي

 18744ششرطي لتأام Úالعملية النتخابية بالعاصشمة
سشخرت مصشالح أامن و’ية ا÷زائر تزامنا
وا’ن -ت -خ -اب -ات ال -تشش -ري -ع -ي -ة اŸق-ررة ال-ي-ؤم
 18744شش -رط -ي عﬂ Èت -ل -ف أام-ن ال-دوائ-ر
’داري- -ة ل- -ت -أام Úال -ع -م -ل -ي -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة
ا إ
ا›ÈŸة وذلك لضش -م -ان سش Òا◊سش -ن ق-ب-ي-ل
ا’نتخابات التششريعية وبعدها.

آاسسيا مني

وضش -م -ان -ا ل -لسش Òا◊سش -ن ل -ل -ع -م -ل -ي -ة ج -ن -دت ذات
اŸصشالح حسشب ما أافاد به بيان ألمن ولية ا÷زائر
–صشلت ””الششعب”” على نسشخة منه  ٢5٧6ششرطي
ل-ت-أام 5٢١ Úم-رك-ز ان-ت-خ-اب-ي م-وزع ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا÷زائر العاصشمة ضشمن قطاع الختصشاصس وذلك
‘ إاط -ار اإلج -راءات السش -ت -ب -اق -ي -ة لضش -م-ان السشÒ
ا◊سشن لÓنتخابات التششريعية.

‘ ح Úتبقى القوة اŸتبقية سشاهرة على ضشمان
ح -م -اي -ة األشش -خ-اصس واŸم-ت-ل-ك-ات وا◊ف-اظ ع-ل-ى
النظام العام من خÓل تعزيز الدوريات الراكبة
والراجلة لدعم ا◊واجز ونقاط اŸراقبة األمنية
وتسش- -ه -ي -ل ح -رك -ة اŸرور ،خ -اصش -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى
ﬁط- -ات ال- -ن -ق -ل ا◊ضش -ري Ãا ‘ ذلك ﬁط -ات
اŸيÎو والÎام - -واي ،م - -دع- -م- -ة ب- -ف- -رق األن- -ي- -اب
والوسشائل التقنية ا◊ديثة اŸسشتعملة ‘ عمليات
اŸراقبة الدورية.
كما سشتعمل ﬂتلف مصشالح امن ولية ا÷زائر
على ضشمان السش Òا◊سشن لتنقل األششخاصس ‘
إاطار تعزيز السشيولة اŸرورية ،ناهيك عن تأامÚ
اŸؤوسشسشات العمومية واŸنششآات ا◊سشاسشة ،فضشÓ
ع-ل-ى م-راق-ب-ة وت-أامﬁ Úي-ط اŸراك-ز الن-ت-خ-اب-ي-ة
قبيل ،أاثناء وبعد عملية النتخابات.

..خط ـ ـ ـة أامنيـ ـ ـة لتأام ـ ـ ـ Úالنتخابـ ـات بوهـ ـران

Óمن الؤطني
اع-ت-م-دت اŸدي-ري-ة ال-ؤ’ئية ل أ
ب -ؤه -ران إاج -راءات أام -ن -ي -ة خ -اصش -ة ل -ت -أامÚ
العملية ا’نتخابية وتؤف Òكافة إامكانياتها
البششرية واŸادية ،قصشد “ك ÚاŸؤاطن Úمن
أاداء واجبهم ‘ أاريحية كاملة.

وهران :براهمية مسسعودة

حيث جندت مصشالح أامن ولية وهران زهاء ٢٠٠٠
ششرطي ،موزع Úع ١9١ Èمركز تصشويت ،يتششّكل
من ١٧٠٢مكتب تصشويت ،أاين تتوزع اŸهام مابÚ
عمليات تام ÚاŸراكز ومكاتب التصشويت ومراكز
الفرز إاضشافة إا ¤مقرات ÷ان اŸراقبة ،لتششمل
أايضشا الدوريات الراكبة والراجلة ونقاط اŸراقبة
لدحر أاي ششكل من إاششكال ا÷رÁة وتنظيم حركة

اŸرور وال -ت -ي ت -ك -ون م -دع -م-ة ب-خ-دم-ات ال-وح-دة
ا÷وية ا÷هوية.
ك -م -ا اع -ت Èم -راقب الشش -رط -ة ورئ -يسس أام -ن ولي -ة
وهران نواصشري صشالح ،أانّ األسشرة اإلعÓمية ركيزة
أاسشاسشية ‘ تنوير الرأاي العام واŸسشاهم الفعال ‘
تششييد األ· ،مؤوكدا بالقول :تواصشلنا الدائم معكم
على هذا اŸسشعى ‘ إاطار ترسشيخ مبدأا اإلعÓم
األمني وتعزيز العÓقة اŸتينة التي Œمعنا.
ك -م -ا ت -ق -دم ن-واصش-ري ب-اسش-م ج-م-ي-ع م-وظ-ف-ي أام-ن
الولية من إاطارات ،رتباء ،أاعوان وأاعوان ششبهي،Ú
ب -ت -ق -د Ëأاسش -م -ى ع -ب -ارات ال -ت -ه -ا Êل -ك -ل األسش -رة
اإلعÓمية بكل أاطيافها Ãناسشبة اليوم العاŸي
◊رية التعب Òبهذه اŸناسشبة ،متمنيا لهم مواصشلة
رسشالتهم النبيلة  ،خدمة للوطن واŸواطن.

..وخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أامنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بجايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

سش ّ-ط -رت مصش -ال -ح أام-ن و’ي-ة ﬂط-ط-ا أام-ن-ي-ا
خاصشا– ،سشبا لÓنتخابات التششريعية اŸزمع
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ي-ؤم ال-راب-ع م-ن ششهر ماي ا÷اري،
’م-ك-ان-يات اŸادية
ح-يث سش-خ-رت ل-ه ج-م-ي-ع ا إ
وال -بشش -ري -ة الضش -روري -ة ،م -ن خ Ó-ل Œن-ي-د
جميع قؤاتها للتغطية ا’أمنية لكل اŸراكز
اÿاصش- -ة ب- -ال- -تصش- -ؤيت ،ع Èك- -اف- -ة ق- -ط- -اع
’من الؤطني بÎاب الؤ’ية.
اختصشاصص ا أ

ن .النوي توهامي

وبحسشب مصشدر مسشؤوول ،فقد ” تسشخ٣١٢٠ Ò
ششرطي من ﬂتلف الرتب ،منهم  ١١٨٣بعاصشمة
الولية و  ١9٣٧ششرطيا ع Èكافة أامن الدوائر  ،١6و
يتم توزيعها ع Èكامل اŸراكز النتخابية الواقعة
ضش -م -ن ق-ط-اع اخ-تصش-اصس األم-ن ال-وط-ن-ي ،اŸق-در

ع - -دده- -ا بـ ١٠٢م-رك-ز ان-ت-خ-اب-ي ،م-نها  ٣5مركزا
بعاصشمة الولية و  6٧مركزا انتخابي عﬂ Èتلف
أامن الدوائر السشتة عششر.
والتي سشيتم تأامينها وتأام Úاألماكن اÙيطة بها
لي Óو نهارا ،مع ضشمان اŸواكبة األمنية ألوراق
وصشناديق القÎاع قبل وبعد اŸوعد النتخابي،
ك -م -ا يشش -م -ل ه-ذا اıط-ط أايضش-ا ت-أام Úاألم-اك-ن
والسش-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،وك-ذا ﬂت-ل-ف اŸؤوسشسش-ات
العمومية والقتصشادية ،باإلضشافة إا ¤تسشخ Òكل
اآلليات الوقائية الÓزمة ،من أاجـل ضشمان سشيولة
ا◊ركة اŸرورية بالقرب من مراكز التصشويت ،عن
طريق وضشع نقاط مراقبة ثابتة و أاخرى متنقلة مع
نششر تششكيÓت أامنية ،راكبة وأاخرى راجلة بالقرب
من هذه اŸراكز Ÿواجهة أاي طارئ أاو حادث من
ششأانه أان يعكر السش Òا◊سشن للعملية النتخابية.
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وسسط ضسمانات دسستورية بالنزاهة والشسفافية

أإكـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـن  23مليـ ـ ـ ـون ناخ ـ ـ ـب
يختارون ‡ثليهم بالŸÈان إليوم
 938ق-ائ-م-ة ت-تنافسس على  462م-قعد –ت
مرإقبة إلهيئة إŸسستقلة وإÓŸحظ ÚإلدوليÚ

تنطلق ،اليوم ،ا’نتخابات
ال -تشس -ري -ع -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت-وى
و’يات الوطن ،حيث سسيكون
ا÷زائ - -ري - -ون ع - -ل- -ى م- -وع- -د
’ن-ت-خ-اب م-رشس-ح-ي-هم للغرفة
السسفلى للŸÈان ،من ب938 Ú
ق- -ائ -م -ة ت -ت -ن -افسس ع -ل -ى 462
م - -ق - -ع - -د ،رصس - -دت ل - -ه - -ا ك - -ل
ال -وسس -ائ -ل اŸادي -ة وال -بشس-ري-ة
’‚اح -ه -ا وضس-م-ان سسÒه-ا ‘
إ
أاحسسن الظروف.

سسعاد بوعبوشس

يتوجه أك Ìمن  23مليون ناخب
إأ ¤صض- -ن- -ادي- -ق ألقÎأع لخ -ت -ي -ار
‡ث- -ل- -ي- -ه- -م ب- -اÛلسس ألشض- -ع -ب -ي
أل - -وط- -ن- -ي ‘ ،إأط- -ار ضض- -م- -ان- -ات
دسضتورية للشضفافية وألنزأهة كفلها
أل - -ت - -ع- -دي- -ل أل- -دسض- -ت- -وري أألخÒ
وعززها ألقانون ألعضضوي أŸتعلق
بالنظام ألنتخابي أŸصضادق عليه
‘ سضنة  ،2016ما سضمح بتنظيم
ه- -ذه ألن -ت -خ -اب -ات ‘ م -وع -ده -ا
أÙدد ما من شضأانه تعزيز أألمن
وألسض - - -ت - - -ق - - -رأر أŸؤوسضسض - - -ات - - -ي
وألسضياسضي با÷زأئر.
ت-ك-م-ن أه-م-ي-ة أن-ت-خ-اب أعضضاء
أÛلسس ألوطني ألشضعبي ‘ ،كونه
ألفضضاء أŸؤوسضسضاتي أألنسضب ألذي

يعبّر فيه ألشضعب عن إأرأدته ،لعهدة
م -دت -ه -ا خ -مسس سض -ن -وأتÁ ،ارسس
خÓ-ل-ه-ا وبصض-ف-ة سض-ي-ادي-ة ألسض-لطة
أل-تشض-ري-ع-ي-ة ب-اسض-م ألشض-عب ،فضضÓ
ع-ن رق-اب-ة ع-م-ل أ◊ك-وم-ة .وب-ناء
عليه ،حرصضت ألدولة على ضضمان
ت - -وف Òك - -ل أل- -وسض- -ائ- -ل ألÓ- -زم- -ة
إل‚احها من خÓل Œنيد 500
ألف عون لتأاط Òأك Ìمن  65ألف
مركز ومكتب تصضويت.
أŸم -ي -ز ‘ تشض -ري -ع-ي-ات ،2017
ألضضمانات ألدسضتورية ألتي جاءت
ÓصضÓحات ألتي بادر بها
تتويجا ل إ
رئيسس أ÷مهورية ‘ ألسضابق على
كل ألصضعدة ،لسضيما ‘ أ÷انب
ألسض -ي -اسض -ي وأل -تشض-ري-ع-ي وت-بّ-ن-اه-ا
ألتعديل ألدسضتوري أألخ ،Òبدأية
ب-إانشض-اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسض-ت-ق-ل-ة
Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات ل-لسضهر على
ن-زأه-ة وشض-ف-اف-ي-ة ألن-ت-خابات من
يوم أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة إأ¤
غاية أإلعÓن عن ألنتائج أŸؤوقتة
لÓ-قÎأع ،وإأع-ط-ائ-ه-ا صضÓ-ح-ي-ات
وأسض- -ع- -ة تصض- -ل ◊د أل- -ط- -لب م -ن
ألنيابة تسضخ Òألقوة ألعمومية أو
إأخ-ط-اره-ا ب-اıال-ف-ات أŸسضجلة
وألتي تكتسضي طابعا جنائيا.
إأ ¤جانب ذلك ،أتاح ألقانون
أل - -عضض - -وي أŸت - -ع - -ل - -ق ب - -ن - -ظ - -ام
ألن-ت-خ-اب-ات Ÿم-ثلي أÎŸشضح،Ú

‡ارسضة حقهم ‘ مرأقبة عملية
أل- - - -تصض- - - -ويت ‘ ك - - -ل أŸرأح - - -ل
وتسض-ج-ي-ل أح-ت-جاجاتهم وطعونهم
‘ ﬁاضض -ر أل -ف -رز .ك -م -ا تضض-م-ن
عديد أألحكام أ÷زأئية ألتي تردع
أıال- - -ف- - -ات أŸع- - -رق - -ل - -ة لسضÒ
ألن-ت-خ-اب-ات وذلك ب-ه-دف ضض-مان
نزأهة ألعملية ألنتخابية ‘ جميع
مرأحلها .كما نصضت أحكامه على
ع- -ق -وب -ات تÎأوح ب Úأل -غ -رأم -ات
أŸالية ،أ◊بسس وألسضجن ‘ بعضس
أ◊الت.
‘ أŸق- - -اب- - -ل ،سض- - -يشض - -ارك ‘
م -رأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة
أزيد من  300مÓحظ من أ÷امعة
أل - -ع- -رب- -ي- -ة وأل–اد أإلف- -ري- -ق- -ي
وم- -ن- -ظ -م -ة أل -ت -ع -اون أإلسض Ó-م -ي
وأل–اد أألورب- - - - - - - - - - - - - - -ي وأأل·
أŸتحدة.
وي-ن-ت-ظ-ر أن ت-ت-وج تشض-ري-ع-يات
 2017بانتخاب  462نائب ،بينهم
‡ 8ث -ل Úل -ل -ج -ال-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
أŸقيمة باÿارج ،موزع Úعلى
ولي- -ات أل- -وط- -ن  48وأŸناطق
لرب -ع ،سض -ي -ك-ون-ون
أ÷غ -رأف -ي -ة أ أ
مطالب Úبتقد Ëحلة جديدة من
لعمال وعهدة تشضريعية تختلف
أأ
ع- -ن سض- -اب- -ق -ات -ه -ا ،ت -ؤوك -د م -دى
ق- -درت -ه -م ع -ل -ى إأدأرة أŸرح -ل -ة
أŸق - -ب - -ل - -ة أŸث - -ق- -ل- -ة ب- -ظ- -رف

بعثات اŸلحظ Úالدولي Úلتشسريعيات 2017

أق-تصض-ادي صض-عب ،ي-ت-ط-لب ن-وأبا
أك - -ف - -اء ق- -ادري- -ن ع- -ل- -ى –م- -ل
أŸسض - -ؤوول - -ي - -ة وإأسض- -م- -اع صض- -وت
أŸوأطن وألوفاء بالعهود ،سضوأء
كانوأ موألة أو معارضضة ،هذه
لخÒة أل- -ت- -ي ع- -زز أل- -ت- -ع -دي -ل
أأ
لخ Òم - - - -ن
أل - - - -دسض - - - -ت - - - -وري أ أ
صض Ó-ح -ي -ات -ه -ا أي -ن خصضصس ل-ه-ا
جلسضة شضهرية Ÿناقشضة ألقضضايا
ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-رأه-ن-ة‡ ،ا يسضمح
ل- -ه- -ا ب -اŸشض -ارك -ة أل -ف -ع -ل -ي -ة ‘
لشض -غ -ال ألŸÈان-ي-ة و‘ أ◊ي-اة
أأ
ألسضياسضية.

أج - - -م - - -ع أعضض - - -اء ب - - -ع - - -ث- - -ات
أÓŸح- -ظ ÚوأÈÿأء أألوروب- -يÚ
وأأل· أŸت - -ح - -دة أŸت - -وأج - -دون
ب-ا÷زأئ-ر Ãن-اسض-ب-ة تشض-ري-ع-ي-ات 4
ماي  ،2017بعد لقاءأت تنسضيقية
“ت بينهم عشضية ألسضتحقاقات،
على أن ألتحضضÒأت ألتي قامت
ب -ه -ا أل -دول -ة أ÷زأئ-ري-ة Ãن-اسض-ب-ة
ألقÎأع ،كانت على «مسضتوى رفيع
و‡ت - -از» ،م - -ع إأع - -ط- -اء ج- -م- -ي- -ع
أل -تسض -ه -ي Ó-ت ل -ل -م -رأق-ب Úأل-ع-رب
وأل-دول-ي Úل-ل-ق-ي-ام Ãه-ام-ه-م ع-ل-ى
أك- -م- -ل وج- -ه ،ب- -حسضب م -ا صض -رح،

أمسس ،با÷زأئر ألعاصضمة ،رئيسس
ب -ع-ث-ة أÓŸح-ظ÷ Úام-ع-ة أل-دول
ألعربية سضعيد أبوعلي أألم Úألعام
أŸسض-اع-د ÷ام-ع-ة أل-دول أل-ع-ربية
ووزير سضابق لدولة فلسضط.Ú
قال أبوعلي ‘ تصضريح صضحفي
Ãناسضبة زيارته وألوفد أŸرأفق له
Ÿقر ولية أ÷زأئر للوقوف على
ألتحضضÒأت لسضتحقاقات  4مايو
 ،2017إأن ج- - -م- - -ي - -ع أÓŸح - -ظÚ
ألعرب وألدولي Úأجمعوأ على أن
أل- -ت- -حضضÒأت ‘ ج- -م -ي -ع ولي -ات
أ÷زأئر «كانت على مسضتوى رفيع
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إخ Îإ÷زإئر ...وإنتخب إلوطن
أم أ.Òÿسس

يتوجه ا÷زائريون ،اليوم ،إا ¤مراكز ا’قÎاع ’نتخاب
‡ثل Úعن و’ياتهم ‘ اÛلسس الشسعبي الوطني .هذا اŸوعد،
ال -ذي ي -ح -ل ع -ل -ي-ن-ا ك-ج-زائ-ري Úب-ع-د أاشس-ه-ر م-ن دع-وة رئ-يسس
ا÷م-ه-وري-ة ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة إا ¤ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة،
موعد انتخابي ’ تقل أاهميته عن باقي اÙطات التاريخية
م -ن ال -ث -ورة اŸب -ارك -ة إا ¤ال -ت -ح -ري-ر وا’سس-ت-ق-لل ث-م ال-ب-ن-اء
وال- -تشس- -ي -ي -د واŸضس -ي ق -دم -ا ل -ل -ح -اق ب -ركب ال -دول اŸت -ط -ورة
واÙصسنة أامنيا واقتصساديا .فلماذا كل هذا ا÷دل اŸثار حول
’سساسسية ‘ بناء الدولةŸ ،اذا العزوف
أاحد القضسايا الوطنية ا أ
وŸاذا التذمر؟.
مع كل هذه التسساؤو’ت ،لن ننكر السسلبيات والنقائصس التي
’نسسان ا÷زائري الذي أارهقه تد Êالقدرة
تؤورق يوميات ا إ
’سسباب متداخلة ،خلفيتها أازمة اقتصسادية عاŸية
الشسرائية أ
’صسعب من نوعها ‘ تاريخ البشسرية ،أامام اتسساع بؤور
هي ا أ
’مني إاقليميا وحتى داخل البلد .أاليسس ما
’رهاب والتوتر ا أ
ا إ
–ب -ط -ه ي -وم -ي -ا ع -ن -اصس -ر ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي وب -اق-ي
’م-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن م-ؤوام-رات إاره-ابية وجرÁة
’سس-لك ا أ
ا أ
منظمة دليل على ذلك؟
’حزاب السسياسسية
كل ذلك  ⁄يخطئ ‘ التذك Òبه قادة ا أ
خ- -لل ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ل -تشس -ري -ع -ي -ات م -اي و ⁄ت -ك -ن
’شس-ارة إا ¤ج-م-ل-ة ال-ت-ه-ديدات التي
خ-ط-اب-ات-ه-م ف-ارغ-ة م-ن ا إ
تÎبصس ب -ال -ب -لد ،م -ن -ه خ -ط-ر خ-ي-ار اŸق-اط-ع-ة وب-ل-وغ درج-ة
ا’ح -ت -ق -ان السس-ي-اسس-ي إا ¤إال-غ-اء ا’ن-ت-خ-اب-ات ،ث-م ال-دخ-ول ‘
م -ت -اه -ة م -رح -ل -ة ان -ت-ق-ال-ي-ة ق-د ي-ن-ادي ب-ه-ا أاع-داء ا÷زائ-ر ‘
اÿارج والداخل ‡ن هم من ◊منا ودمنا ولنا معهم عدة
ق- -واسس- -م مشسÎك -ة ،إا’ ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة
والتماسسك الوطني ،الذي يشسهد له أانه لبنة أاسساسسية ب Úأابناء
ال -ب -لد ،ت -ع -كسس ق -وت -ه صس -م -ود ا÷زائ -ر أام-ام ع-دة ﬁاو’ت
للتقسسيم وزعزعة اسستقرارها.
ومن اŸؤوكد أاننا معشسر ا÷زائري Úنتفهم هموم بعضسنا ‘
ا÷ن -وب والشس -رق وال -غ -رب وال -وسس -ط وع -ل -ى ا◊دود وخ-ارج
ال -وط-ن ،مشس-اك-ل –ل ب-السس-لسس-ة ‘ ال-ع-م-ل وال-ت-ع-ام-ل ول-يسس
التعنت والغضسب وا’متناع عن ‡ارسسة ا◊قوق والواجبات
’و¤
الوطنية ،وهنا تقع مصسلحة البلد والعباد ،باعتبار ا أ
أامانة للأجيال ،والثانية مسسؤوولية يتقاسسمها الشسعب و‡ثلوه
‘ ﬂتلف اÛالسس اŸنتخبة والدولة بحد ذاتها بامتدادها
إا ¤ك-اف-ة ال-ه-ي-ئ-ات والسس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة اÙل-ي-ة ،ت-قع على
عاتق وذمة كل جزائري ،من اŸفروضس أان يتخلصس من أانانيته
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ويÎف -ع ع-ن م-ط-ال-ب-ه وانشس-غ-ا’ت-ه ‘ ظ-روف
’قل ما Áكن أان يقدمه اıلصسون
ومواعيد ‡اثلة وإان ذلك أ
لوطن يحرصس قادته ،مهما كÌت ز’تهم وأاخطاؤوهم ،على
توف Òشسروط الراحة والرفاهية لشسعبهم.
ف-م-ن أاج-ل ا÷زائ-ر ،ف-ك-ر ‘ م-اضس-يك وح-اضس-رك ومسس-تقبل
أابنائك ومن يرث اŸسسؤوولية بعدك واخ Îا÷زائر – انتخب
الوطن.

 4ماي ...يوم ا◊سسم

هل يكون توإفد إŸوإطن Úعلى إŸكاتب كما كان على إلقاعات إأثناء إ◊ملة؟
لد’ء
حل يوم ا◊سسم .حيث يتوجه ،اليوم ،الناخبون إا ¤صسناديق ا’قÎاع ل إ
بأاصسواتهم واختيار من يرونه أاهل للثقة ويسستجيب لقناعاتهم الشسخصسية ،وتشسكلت
’حزاب اŸتسسابقة إا ¤قصسر زيغوت
لديهم فكرة عن الÈنامج ا’نتخابي الذي عرضسته ا أ
يوسسف طيلة  21يوما من ا◊ملة.

حياة .ك
أب -رزت أل -ت -غ -ط -ي -ة أإلع Ó-م-ي-ة
ل-ل-ح-م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ية ،أن عدد من
أألح- -زأب أŸت -ن -افسض -ة ع -ل -ى 462
مقعد ‘ ألغرفة ألسضفلى للŸÈان،
قد أسضتطاعت ،إأ ¤حد ما ،ملء
ألقاعات ألتي خصضصضت لها للقيام

إإجماع على إŸسستوى إلرفيع وإŸمتاز للتحضسÒإت
من أإلعدأد وألتجهيز ،مع تقدË
تسضهيÓت ‡تازة لفرق أÓŸحظة
ح-ت-ى ت-ق-وم Ãه-ام-ه-ا ب-كل أريحية
وحرية».
وأضض- -اف ،أن- -ه ” «ت- -ق -د Ëك -ل
أل -ع -ون وت -ل -ب -ي -ة ك -ل أح -ت -ي -اج -ات
أÓŸح - -ظ Úأل- -ع- -رب وأل- -دول- -يÚ
للقيام Ãهامهم على أكمل وجه»،
‡ا ي -ؤوك -د ،ك -م -ا أضض-اف« ،أÈÿة
ألÎأك -م -ي -ة ل -ل -ج -زأئ -ر ‘ أÛال
ألن- -ت- -خ- -اب- -ي‡ ،ا سض- -وف ي- -ع- -زز
أŸسضار ألدÁقرأطي با÷زأئر».
وأوضض- -ح ،أن ب- -ع- -ث- -ة أÓŸح -ظÚ

ألعدد
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÷امعة ألدول ألعربية تقوم حاليا
بتنفيذ خطة أنتشضار أÓŸحظ‘ Ú
جميع ألوليات .مضضيفا ،أن عددهم
يبلغ  121مÓحظ سضيتوزعون عÈ
جميع ألوليات.
وأشض - - -ار إأ ¤أن ولي - - -ة أ÷زأئ- - -ر
سضتحظى بثÓث فرق من أŸرأقب،Ú
ألنها –وي على وعاء أنتخابي يعد
أألك Èع- -ل- -ى أŸسض- -ت- -وى أل- -وط -ن -ي،
مضضيفا أن هذه ألفرق سضتغطي «ما
تسض- -ت- -ط- -ي- -ع» م- -ن م -رأك -ز ألقÎأع،
لسضيما أن ولية أ÷زأئر –وي 644
مركز و 5130مكتب أقÎأع.

ب-ح-م-ل-ت-ه-ا ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،سض-وأء م-ن
أŸناضضل Úأو أŸتعاطف Úمعها.
لبد من أإلشضارة أإ ¤أن جميع
أألحزأب أكدت ‘ خطابها ،أثناء
أ◊م - -ل - -ة ،ع - -ل - -ى أه- -م- -ي- -ة ه- -ذه
أل -تشض -ري -ع -ي-ات ،ألن أألم-ر ي-ت-ع-ل-ق
Ãصض Òألبلد ألذي يطوقه حزأم
ن- - -اري ع Èح- - -دوده ألشض- - -رق - -ي - -ة
وأ÷ن -وب -ي -ة ،وك -ذلك ب-ال-ن-ظ-ر إأ¤
حجم ألتحديات ألتي توأجهه ‘
ظل ما يحاك ضضده من ﬁاولة
ل -زع -زع -ة أسض -ت -ق -رأره ،م-ن خÓ-ل
غرسس سضياسضة ألشضك ‘ أألذهان
وأل-ت-خ-وي-ف م-ن ألن-ت-خ-اب-ات ألتي
تعد ‘ أألصضل حقا ووأجاب على
كل موأطن.
كان رئيسس أ÷مهورية قد وجه
Óم-ة عشض-ي-ة ألن-تخابات،
رسض-ال-ة ل -أ
دعا فيها أŸوأطن Úللمشضاركة ‘
ع - -م - -ل- -ي- -ة ألقÎأع ،م- -ط- -م- -ئ- -ن- -ا
أ÷زأئ- -ري Úأن- -ه -ا سض -ت -ك -ون ح -رة
ون -زي -ه-ة و–ظ-ى ب-ك-ام-ل أل-دع-م،
ك -ون -ه -ا سض -ت -ك -ون وف -ق -ا ل -ل-ق-ان-ون
وأنسض - -ج - -ام - -ا م- -ع أل- -ت- -ع- -ديÓ- -ت
ألدسضتورية أألخÒة.
كما طالب ألرئيسس من ألقضضاة

غ ÒأŸتوأجدين ‘ ألهيئة ألعليا
أŸسض-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات،
بسض-رع-ة أل-ت-دخ-ل لضض-م-ان ح-يادية
هذأ ألسضتحقاق أŸصضÒي.
وب -حسضب أŸت -ت-ب-ع ،Úف-إان ه-ذه
ألنتخابات قد –دث تغيÒأ فيما
يتعلق بنسضبة أŸشضاركة ‘ ألعملية
ألنتخابية ،ألن أŸوأطن Úأصضبح
لديهم –كما أك ‘ Ìأختيارأتهم
حسضب أل -ق -ن -اع -ات أل -ت -ي تشض-ك-لت
لديهم .كما تعطي أŸشضاركة ‘
أ◊م- -ل -ة ألن -ت -خ -اب -ي -ة ،ب -ال -ن -ظ -ر
Óت باŸوأطنÚ
للقاعات ألتي أمت أ
لÓسضتماع أإ ¤أÿطابات وألÈأمج
أŸقÎح - -ة م- -ن ق- -ب- -ل أألح- -زأب،
تعطي نظرة عن ألهتمام ألذي
ي-ول-ون-ه ل-ه-ذه ألن-ت-خ-ابات ،خاصضة
وأن مسضتوى أÿطاب قد أرتفع.
وقد ألتزم أÎŸشضحون با◊ديث
ع-ن أه-م-ي-ة ألسض-ت-ح-قاق وضضرورة
«إأسض - -م- -اع أŸوأط- -ن Úصض- -وت- -ه- -م»
وأل- -ت -ع -ب Òع -ن -ه م -ن خ Ó-ل ورق -ة
توضضع ‘ صضندوق شضفاف.
وي- -ب- -ق- -ى أألم- -ل ‘ أن “ت- -ل- -ئ
Óت
م- -ك- -اتب ألقÎأع ،ك- -م -ا أم -ت  -أ
ألقاعات أثناء أ◊ملة ألنتخابية.
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حمÓت –سصيسصية ◊ماية الشصباب من آافة اıدرات
تفتت وسصط الفئة
‘ ظ ّ- - - - -ل ن - - - - -قصش
الوعي

ا÷معية الوطنية لصصحة الشصباب ‘ اŸيدان
د .عمر Œاديت لـ «الشصعب»:

الرياضضة العÓج اŸمكن
أاكد د.عمر Œاديت رئيسش «ا÷معية الوطنية لصصحة الشصباب « ،أان السصياسصة الوطنية للصصحة متكاملة ،لكن ’بد
’ضصعف بهدف ضصمان تطوير
’مور ،والبداية بتعزيز التنسصيق القطاعي باعتباره ا◊لقة ا أ
من مراجعة بعضش ا أ
التدخÓت ومواكبة العصصرنة ’ سصيما ‘ معا÷ة بعضش القضصايا التي تتعلق بفئات معينة على غرار الشصباب
واسصتعمال الوسصائل ا◊ديثة وتوحيد الÈامج.
سصعاد بوعبوشش
تصصوير :عباسش تليوة
لطار أاوضسح Œاديت ضسيف جريدة «الشسعب»أان تدقيق
‘ هذا ا إ
التدخÓت بات أامرا ضسروريا لن يجب العتماد ‘ ذلك على
اıتصس Úلسسيما ‘ إاعداد الÈامج و إايصسال الرسسائل خاصسة
لدى التعامل مع فئات تسستدعي التعامل معها Ãرونة وتفهم
أاك ،Èولهذا يلعب النشساط ا÷معوي دورا كبÒا ‘ احتواء هذه
الفئة من خÓل تقييم الصسحة للشسباب و رفع برامج موجهة
ﬁددة ومدققة .
و–دث رئيسس ا÷معية الوطنية لصسحة الشسباب ،عن أاهمية
النشساط ا÷معوي لسسيما على مسستوى دور الشسباب لسسيما ‘
تنظيم نشساطات –سسيسسية وقوافل و مسساعدات ،ناهيك عن
لفات الجتماعية و التكفل
الÎبية الصسحية و النوعية ضسد ا آ
ب-الصس-ح-ة النفسسية .ورّك- -ز دŒ.اديت ع -ل -ى ال -دور ا÷م -ع -وي
ا÷واري ‘ التقرب لفئة الشسباب ،وهو الذي مارسسه وانخرط
فيه منذ أان كان طالبا ‘ الطب سسنة  ،1988حيث ” البدء ‘
ﬁاكاة النشساط وسسط الشسباب قبل إانشساء ا÷معية ا◊الية ،مع
›موعة من الطلبة من خÓل القيام بنشساطات –سسيسسية
ومرافقة ومسساعدة صسحية للمحتاج ،Úمن خÓل التعامل مع
ا◊رك-ات ا÷م-ع-وي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-وزارات اŸع-ن-ية مباشسرة

لضسافة إا ¤مديرية
كالشسباب والرياضسة و وزارة الصسحة ،با إ
الشسبيبة والرياضسة لولية ا÷زائر.
و‘  ” 1993اللتحاق بوزارة الشسباب و الرياضسة كطبيب ‘
ا÷هاز الوطني لصسحة الشسباب الذي كان عبارة عن خÓيا
لصسحة الشسباب متواجدة على مسستوى دور الشسباب ،حيث كانت
لسسنان،
تضسم أاطباء عامون وﬂتصس ‘ Úالنفسس أاو جراحة ا أ
وكان هذا ا÷هاز يضسم آانذاك أاك Ìمن  700طبيب ‘ ا◊ملة
لو ¤للتوظيف على مسستوى  48ولية ،يعملون بصسفة منتظمة
اأ
لطار اŸهني ،وكانت البداية ‘
ويؤودون وظيفتهم ‘ هذا ا إ
الÎبية والتوعوية ع Èعدة برامج.
لطباء على مسستوى دور الشسباب،
وحسسب Œاديت كان لتواجد ا أ
دور وقائي وإاعÓمي كونها كانت قبلة للشسباب مقارنة بالوقت
لفات الجتماعية و
الراهن ع Èالتوعية و التكوين وﬁاربة ا آ
لمراضس اŸعدية وحتى التي كانت
تنظيم أابواب مفتوحة على ا أ
تشسكل طابوهات با÷زائر على غرار السسيدا.
لطباء العامل Úعلى مسستوى دور
و‘ اŸقابل كان Áنع على ا أ
الشسباب ‡ارسسة الطب ومنح وصسفة طبية Ãوجب قرار وزاري،
والكتفاء بأاداء الدور الوقائي فقط حتى أان فيهم من اسستقال و
لداء
لمر ‘ ،ح Úوجد البعضس منهم اÙيط أ
 ⁄يتقبل ا أ
والتأاقلم أاك Ìمع وظيفتهم الوقائية باعتبار أان الوقاية هي أاهم
نقطة قبل أاي رعاية صسحية.

ا÷معية ...من العمل ا÷واري إا ¤ا’حÎافية الدولية
ق -ال د.ع-م-ر Œاديت أان ع-م-ل-ه ك-ط-ب-يب
إاطار ‘ وزارة الشصباب والرياضصة وكانت
ه -ن -اك تسص-ه-يÓ-ت ك-بÒة م-ن ال-وزارة م-ا
ع -زز أاك Ìال -رغ -ب -ة ‘ ت -ط -وي-ر ال-نشص-اط
ا÷م -ع -وي ف -ك -انت ا’ن -ط Ó-ق -ة ‘ سص -ن -ة
 1995من خÓل خلق «ا÷معية الوطنية
’طباء 700
لصصحة الشصباب» ضصمت كل ا أ
’ضص - -اف - -ة إا ¤واŸرب - -ي Úاıتصص‘ Ú
ب - -ا إ
الشص -ب -اب و” تشص-ك-ي-ل م-ا يسص-م-ى ب-خÓ-ي-ا
صصحة الشصباب التي كان لها دور توعوي.
سصعاد .ب
ب -حسسب Œاديت ك -ان ب -رن -ام-ج ه-ذه ا÷م-ع-ي-ة
يهدف إا ¤اŸشساركة و تنظيم أابواب مفتوحة،
ت-ن-ظ-ي-م اŸل-ت-ق-ي-ات وال-ن-دوات ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
الوطني وا÷هوي وحتى الدو‹ اıتصسة ‘
«صسحة الشسباب» ،تنفيذ اŸشساركات سسواء ‘
ال-ت-ك-وي-ن ،أاو إاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل ل-لسس-ماح للجمعية
بأاداء مهامها ‘ أاحسسن الظروف ،وكذا إاصسدار
منشسورات والوثائق تنظيم ورشسات ،ناهيك عن
لراء ،ب- -ن- -اء
ال - -دراسس - -ات اŸي - -دان- -ي- -ة وصس Èا آ
لهداف
عÓقات مع ا÷معيات ذات نفسس ا أ
واله -ت -م-ام ب-الÎب-ي-ة الصس-ح-ي-ة وال-ت-وع-ي-ة ضس-د
لفات الجتماعية والتكفل بالصسحة النفسسية
اآ
للشسباب.
و‘ اŸقابل عملت ا÷معية على ضسمان تكوين
Óطباء الـ  700ابتداء من سسنة  1995لرسسكلة
ل أ
وتعزيز قدراتهم أاك Ìعلى التواصسل والتصسال
وأاداء دورهم على أاكمل وجه من خÓل التكوين
‘ اŸدرسسة الوطنية للصسحة العمومية بÈج
البحري بالتنسسيق مع ا÷معية الوطنية للتنظيم
ال-ع-ائ-ل-ي ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-الشس-ب-اب والصس-حة الوقائية
وح -ت -ى زي -ارات ل -ل -دراسس -ة سس -واء ‘ ت -ونسس أاو
فرنسسا بهدف تنمية ا÷معية وانفتاحها على

اÿارج وضسمان دÁومتها بخلق مبادرات تكون
ح -اضس -رة ف -ي -ه -ا ‘ ك -ل اŸواع -ي -د لسس-ي-م-ا ‘
لع-ي-اد واŸن-اسس-ب-ات الصس-ح-ي-ة وت-رسس-ي-خ ه-ذه
اأ
لي- -ام واŸسس- -اه- -م- -ة ‘ ت- -ك -وي -ن ال -ك -ث Òم -ن
اأ
ا÷معيات الولئية.

التعامل مع اŸنظمات الدولية لتقاسضم
اÈÿات

وابتداء من سسنة  2000انفتحت ا÷معية على
اÿارج م -ن خ Ó-ل ال -ت -ع -ام -ل م -ع اŸن -ظ -م-ات
·Ó
ال-دول-ي-ة ع-ل-ى غ-رار الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل -أ
اŸتحدة من خÓل أايام موضسوعاتية كالسسيدا
اıدرات ،و كيفية تسسي Òا◊ركة ا÷معوية،
بهدف تبادل اÈÿات مع ا÷معيات التي تتبع
له -داف وإاع -داد م -ط -وي -ات ‘ شس -ك -ل
ن -فسس ا أ
نشسريات حول صسحة الشسباب وا‚از حو‹ 20
ع -ددا م-ن-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف م-دي-ري-ات
الشسباب والرياضسة.
و‘  2004تعاملت ا÷معية مع برنامج ال–اد
لوروبي «أاورومـغ جونيسس»‘ إاطار الشسراكة
اأ
ب Úا÷زائر وأاوروبا –ت رعاية وزارة الشسبيبة
والرياضسة ودخلت ‘ «النشساط  »1الذي يعنى
ب-اŸل-ت-ق-ي-ات ا÷م-ع-ي-ات وت-ب-ادل الشس-باب حول
م -واضس -ع م -ت-ع-ددة « ،ال-نشس-اط  »2ال -ذي “ث -ل-ه
لوروبي،
مصس-ل-ح-ة م-راق-ب-ة ال-ع-م-ل ال-ت-ط-وعي ا أ
والنشساط  »05الذي هو عبارة عن نشساطات
مرافقة كتنظيم اŸلتقيات والدروسس التكوينية
وندوات.
وإا ¤ج- -انب ذلك أاشس- -ار Œاديت إا ¤ت- -ن -ظ -ي -م
ا÷م -ع -ي -ة Ÿل -ت -ق -ى ح -ول دور ا÷م -ع -ي -ات ‘
ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل-ي-ة Ãشس-ارك-ة  06دول وه - -ي
لردن ،ف- -رنسس- -ا ،اي- -ط -ال -ي -ا
ا÷زائ- -ر ت- -ونسس ،ا أ
واسسبانيا ،و‘ سسنة  ” 2005تنظيم ملتقى آاخر
لدماج الجتماعي للشسباب اÙروم من
حول ا إ
ال -ف -رصس» Ãشس -ارك-ة  7دول أاورو م -ت -وسس-ط-ي-ة
يضساف إا ¤سسابقاتها الÈتغال ،ما أاعطى قوة

للجمعية و زادت فرصسها لتقاسسم خÈاتها مع
لخر لسسيما ا÷معيات الكÈى ،مشسÒا إا ¤أان
اآ
ذلك ج -اء ب -ع -د إاج -راء ت -ك -وي -ن -ات م-ع ال–اد
لوروبي.
اأ
لسسـرة
وب -ال -ت -ع -اون م -ع ال -تضس -ام -ن ال-وطـن-ي وا أ
وقضس- -اي- -ا اŸرأاة ” ال- -ق- -ي- -ام ب -اŸشس -روع غÒ
ا◊ك- - -وم - -ي « »1ONGب- - -دع- - -م م - -ن ال–اد
لوروب -ي ا÷م -ع -ي -ة اف -ت-كت ورشس-ات ل-ل-ت-ك-ف-ل
اأ
لن ي -ك-ون-وا
لط -ف -ال اÙروم ÚاŸؤوه -ل Úأ
ب -ا أ
معنف ،Úحيث ” التكفل بأاك Ìمن  700طفل
على اŸسستوى الوطني وهو مشسروع ‚ح كثÒا،
إا ¤ج - - - -انب مشس- - - -روع « »2ONGال - -ذي ج- -اء
لول  ،ف -ت -ح -ولت ت -لك
م- -واصس- -ل- -ة ل- -لÈن -ام -ج ا أ
لطفال.
الورشسات إا ¤مركز للتكفل با أ
وحسسب دŒ .اديت سس- -م -حت ه -ذه اŸشس -اري -ع
للجمعية بالذهاب نحو الحÎافية والتعامل
مع وزارات أاخرى كالتضسامن الوطني ‘ ،2008
وأاصس -ب -ح ل -ه -ا م -وارده -ا اÿاصس -ة و ت -ل -ب-ي-ة ك-ل
العروضس و” التكفل بأاك Ìمن  1000طفل،
وت -رب -ط ع Ó-ق-ات م-ع ال-ع-دي-د م-ن ا÷م-ع-ي-ات
لسستكمال النشساطات التي أاطلقتها ا÷معية،
لسسما التكفل بالصسحة البدنية والعقلية للطفل،
مشسÒا إا ¤أان هذين اŸشسروع Úكانا –ت
وإاشسراف د .آامال حاجي» طبيبة ‘ دار الشسباب
ب Íعكنون.
و‘ سسنة  ” 2009القيام Ãشسروع ثالث من
لوروبي
خÓل التعامل مع مفوضسية ال–اد ا أ
لنسسان Ÿدة  18شسهرا ،كاشسفا ‘
حول حقوق ا إ
لطار عن اتخاذ قرار بشسأان توسسيع ›ال
هذا ا إ
تدخل ا÷معية بإاشسراك أاطباء وأاخصسائي‘ Ú
علم النفسس من وزارة الصسحة ،التعليم العا‹،
الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وزارة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ني من
خÓل فتح مكتب ا÷معية للسسماح بانخراط
شس- -رائ- -ح أاخ- -رى م- -ن الشس- -ب- -اب ،وك- -ل ه -ذا ”
بالتنسسيق مع ا÷معية الثقافية للتفتح و تقدم
الشسبيبة ا÷زائرية ‘ كل اŸراحل .

كشص - - -ف رئ - - -يسش ا÷م- - -ع- - -ي- - -ة
ال - -وط - -ن- -ي- -ة ل- -لشص- -ب- -اب ع- -م- -ر
Œاديت م- - -ن م- - -ن« Èضص - -ي - -ف
الشص -عب» ،اŸن -ه-ج م-ن-ظ-م م-ن
اج- - - -ل ح- - - -م- - - -اي - - -ة ه - - -ذه
الشص -ري -ح -ة م -ن خ -ط -ر
اıدرات ب - - -ع - - -دم- - -ا
أاصص- - -ب- - -حت ه- - -ذه
’ف - - -ة ت- - -هّ- - -دد
ا آ
›ت- - -م - -ع - -ن - -ا ‘
السصنوات
’خÒة
ا أ
م - -ؤوك - -دا ع- -ل- -ى
ا◊مÓت
ال -ت -حسص -يسص -ي -ة ال -ت-ي ي-ق-وم-ون ب-ه-ا رف-ق-ة
أاطباء ﬂتصص ‘ Úهذا اÛال حتى تكون
نتائج إايجابية وسصريعة الفعالية ◊ماية
الشص -ري -ح -ة ال -ت -ي تشص -ك -ل أاك Èنسص-ب-ة م-ن
’فة.
›تمعنا من هذه ا آ
نبيلة بوقرين
تصصوير :عباسش تليوة
ق- -ال Œاديت ان ا÷م- -ع- -ي- -ة شس- -اركت ‘ ع -دة
م -ل -ت -ق -ي -ات وط -ن -ي -ة ودول-ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة Ãح-ارب-ة
اıدرات من أاجل التحسسيسس بخطورة هذه
لفة التي أاصسبحت تهدد شسبابنا حتى ل يكونوا
اآ
عرضسة لها وحثهم على ‡ارسسة ﬂتلف أانواع
الرياضسة ،خاصسة السسباحة خÓل أاوقات الفراغ
لمور السسلبية التي أاصسبحنا
لكي يبتعدوا عن كل ا أ
نÓ-ح-ظ-ه-ا م-ذك-را ان ال-ري-اضس-ة أاسس-اسس ال-ن-ج-اح
والقضساء على كل الظواهر السسلبية الدخيلة على
لضسافية
›تمعنا من خÓل اسستغÓل الطاقة ا إ
لشسبابنا ‘ أامور تسساعدهم ‘ ا◊فاظ على
صسحتهم حتى يكون لدينا جيل قادر على –دي
ك-ل ال-ع-وائ-ق وم-واصس-ل-ة ع-م-ل-ي-ة ال-ب-ناء والتشسييد
وحمل اŸشسعل.
وأاضساف Œاديت قائÃ« Óا أان الوضسع خطÒ
لطباء على مسستوى القطر
فتحنا اÛال لكل ا أ
الوطني ووضسعنا تسسهيÓت كبÒة أامامهم لتكوين
ﬂتصس› ‘ Úال ﬁارب - -ة اıدرات ح - -ت- -ى
يكون تفتح ا÷معية على ›ال جديد لدعمها
Ãختصس ‘ Úكل القطاعات اŸعنية والتي لها
صسلة بقطاع الشسباب للوصسول إا ¤نتيجة إايجابية
“كننا من القضساء على ظاهرة اıدرات التي
لخÒة
ضسيعت العديد من الشسباب ‘ السسنوات ا أ
والتي أادت وقوع عدة أاحداث سسلبية كانت لها
نتائج وخيمة ،ما جعلنا نفكر ‘ تكثيف جهودنا

اŸكمـ ـ ـÓت
الغذائي ـ ـ ـ ـة
تهّدد صضحة
الريـ ـ ـ ـ ـاضضي
من خÓل عمل جماعي ومنسسق مع كل اŸعنيÚ
حتى نصسل إا ¤نتيجة إايجابية وفعالة من خÓل
اسس-ت-غÓ-ل ال-ط-اق-ات الشس-اب-ة وت-وظ-ي-فها ‘ هذه
لشسياء التي
العملية Ãا أانهم أادرى Ãا يلزمهم وا أ
من شسأانها أان Œلبهم إا ¤الصسالح العام».

غياب الوعي زاد ‘ اسضتفحال اÿطر

أارج -ع ضس -ي -ف -ن -ا ت -فشس -ي ظ -اه-رة اıدرات ‘
ال -وسس -ط ال -ري -اضس -ي إا ¤غ -ي -اب ال-وع-ي ل-ل-م-واد
Óسس -ف
اÙظ- -ورة ق- -ائ ‘ Ó- -ه -ذا اŸق -ام« :ل  -أ
تفشست ظاهرة تعاطي اıدرات ‘ الوسسط
الرياضسي بدليل ا◊الت التي ” تسسجيلها ‘
لخÒة وهذا نتيجة التطور ‘ وسسائل
الفÎة ا أ
ال -كشس -ف وال -ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-دق
لن الرياضسي Úهم Ãثابة النخبة
ناقوسس اÿطر أ
لن-ه-م شس-ري-ح-ة
وال -ق -دوة ل-ك-ل شس-ب-اب اÛت-م-ع أ
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مهمة Ãا أانها تشسكل أاك Èنسسبة ضسمن ›تمعنا
لط -ب -اء
ول- -ه- -ذا تسس -ع -ى ا÷م -ع -ي -ة م -ن خ Ó-ل ا أ
اŸنخرط Úبها على تنظيم ندوات وملتقيات
–سس-يسس-ي-ة وط-ن-ي-ة ،ج-ه-وي-ة ،دول-ي-ة ب-حضسور
خÈاء دولي Úوأاصسحاب اختصساصس
ل - -ت- -وع- -ي- -ة ال- -ري- -اضس- -ي Úب- -اŸواد
اÙظ -ورة وال -ت -ي ت -ت -ط -اب -ق م-ع
الÓ-ئ-ح-ة اŸنصس-وصس ع-ل-ي-ها من
لوŸبية الدولية
طرف اللجنة ا أ
حتى يكونوا على دراية بكل
اÙتويات التي تتضسمنها
لن
ه- - -ذه ال - -وث - -ي - -ق - -ة أ
لسس -اسس -ي
ال- -ع- -ام- -ل ا أ
ال- -ذي ك- -ان سس -بب
ت - -فشس- -ي ه- -ذه
الظاهرة
راج- - -ع إا¤
غياب
الوعي
لدى
أاغلب
الرياضسي.»Ú
وتطّرق Œاديت إا ¤خطورة اŸكمÓت الغذائية
«وهناك ظاهرة أاخرى ” تسسجيلها ‘ وسسط
ال -ري -اضس-ي ÚواŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-ل-ج-وء ل-ل-م-ك-مÓ-ت
الغذائية من اجل كسسب قوة ومناعة تسسمح لهم
بتقد Ëمسستويات عالية خÓل اŸنافسسات التي
يشساركون بها غ Òمهتم Úللخطورة التي قد
لن هذه اŸواد ›هولة ول
تنجم عنها فيما بعد أ
توجد قائمة اŸكونات اŸوجودة بها ولهذا على
كل الرياضسي ÚواŸسسوؤول Úوالقائم ÚواŸعنيÚ
ب -ال -ري -اضس -ة ‘ ا÷زائ -ر أان ي-ق-وم-وا ب-ا◊د م-ن
تواجد هذه اŸواد اÿطÒة ،إاضسافة إا ¤توعية
اŸعني Úمثلما نقوم به على مسستوى جمعيتنا،
لنه هناك طرق أاخرى لÓسسÎجاع والتي تتمثل
أ
‘ ال -ت -غ -ذي -ة الصس-ح-ي-ة واŸت-وازن-ة والسسÎاح-ة
لمور التي
وفقا لÈنامج ﬁدد بعيدا عن كل ا أ
تؤوثر سسلبيا مثل السسهر إا ¤سساعات متأاخرة من
الليل ،عدم اللتزام نظام غذائي صسحي وهذا
م-ا ج-ع-ل أاغ-لب ال-ري-اضس-ي Úل ي-ح-اف-ظ-ون ع-ل-ى
لياقتهم البدنية».

عمل منسضق مع الوزارات والقطاعات

طالب ضسيفنا على ضسرورة تنسسيق ا÷هود بÚ
ك-ل ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة «ي-جب أان ي-ك-ون ع-م-ل
منسسق ومشسÎك ب Úكل القطاعات معنية من
وزارة الشسباب والرياضسة ،وزارة الصسحة ،وزارة
الÎبية الوطنية ،رؤوسساء ال–اديات واŸسسÒين
والرياضسي Úحتى يتم القضساء على هذه الظواهر
السس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ال-ت-دخ ،Úالشس-يشس-ة ،غ-ياب
لمور إا ¤ما كانت عليه ‘
النضسباط وتعود ا أ
السسابق من خÓل وضسع خريطة عمل مشسÎكة
لن التكوين ينطلق من
تبدأا من الفئات الصسغرى أ
القاعدة حتى نكون جيل قوي يتميز بالوعي لكي
نحقق نتائج إايجابية ‘ ﬂتلف الختصساصسات
لخرى العلمية».
الرياضسية واÛالت ا أ

قضصاياوآاراء

ألخميسس  ٠٤ماي  ٢٠١٧م ألموأفق لـ  ٠٨شصعبان  ١٤٣٨هـ ألعدد ١٧٣٢٧
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

خط ا◊ياة ‘ كف القصصيدة

وجهة نظر

قراءة ‘ ديوان
«رسسم بيا Êألسسراب الزرافات»
للشّصاعر حبيب الصصايغ

بقلم ناصصر ناظم القريشصي
يخÈنا ألÈت أينشصتاين أن «أÿيال أهم من
أŸع -رف -ة ،ف-ه-و رؤوي-ة مسص-ب-ق-ة ÷اذب-ي-ة أ◊ي-اة
أŸسص -ت -ق -ب -ل -ي -ة» ،ل-ذأ ي-ف-اوضس ألشص-اع-ر ح-ب-يب
ألصص -اي -غ أŸسص -ت -ق -ب -ل وي -ق -ايضص -ه ع-ل-ى خ-ي-ال-ه
فيسصحبه إأ ¤حاضصره ،مسصتعÒأ ألوأنه ،وﬁررأ
غ-ي-وم-ه أل-ك-ون-ي-ة ف-ي-م-نحنا أنطولوجيا ألفكاره
ع -ل-ى شص-ك-ل «رسص-م ب-ي-ا Êألسص-رأب أل-زرأف-ات».
هذأ ألعنوأن ألصصادم وأıاتل كلوحة سصريالية
وأل -ذي ي -ت -ع -ا ¤ع-ل-ى م-ت-ع-ال-ي-ات ج-ان ج-ي-ن-ي-ه
سصيذوب بعد قليل كسصاعات دأ‹ ويتوأرى خلف
م -وسص -ي -ق -ى ف -اك ،Ôوه -ي ت-ن-بضس ‘ أل-قصص-ي-دة
فيقول ‘ قصصيدة (أل ّصصرأط أŸسصتقيم)
دأخلي خارج ،فادخلوه ألدخله بعدكم
داخلي خارج،
وأانا داخل فيه
إا ‘ Êاÿارج – الداخل
الداخل – اÿارج
لول – اŸنتهى
ا أ
ماث ⁄ Óأازل كالبكاء
للق اŸتيبسس ‘ داخلي
ف Óتسصأالو Êا أ
ثم يقول
أادخلو Êإاليكم
لخرج منكم
أ
لسصئلة
ول تسصأالو Êعن ا أ
وه-ن-ا ح-يث تّ-ت-سص-ع أل-ع-ب-ارة ‘ أع-ل-ى م-ع-ان-ي-ه-ا
باتسصاع ألرؤويا كتأاويل وكنسصق إأبدأعي ،وهذأ
يجعلنا نتسصأال هل ألقصصيدة هي ذأت ألفكرة
على وجه أليق Úأم هي تناصس لها؟ أم هي
أفÎأضصات ل متناهية ‘ أمتدأدأتها متجاوز
ألفكرة ذأتها؟ ألشصاعر وحده ألذي سصيجيبنا
عن هذأ ألتسصاؤول ،وسصيجد متعة كبÒة وهو
يحاول أن يشصعرنا بنقاء روحه عŒ Èلياته،
فالشصعر كما يقول أودن هو مسصتودعا لضصمÒ
أل- -ف- -رد ،وألصص- -اي- -غ ي- -ج -ع -ل -ن -ا ‘ أوج ◊ظ -ت -ه
أإلبدأعية نسصتوعب أفكاره وهي تتدفق بجمل
قصصÒة تفيضس عن أصصلها تكفينا Ÿعرفة حركة
ألزمن دأخل ألقصصيدة ومونولوجها ألدأخلي
ف -ه-و ي-ح-ي-ى صصÒورت-ه م-ن خÓ-ل م-ا أب-ت-ك-رت-ه
ﬂيلته ألصصورية ،وهو ل يسصأال بل يحاول أن
يتوقع أإلجابة لذأ يحول ألزمن أ ¤فكرة تشصبه
كلماته “اما .هنا ‘ ألقصصيدة وهي حلمه
ألعظيم حيث تلتقي ألكلمات مع معانيها وهي
ذأهبة ‘ طريق ألتأاويل ،فهو يثق بكلماته وما
سصتقوده إأليه
وهذأ ما سصنجده ‘ قصصيدة (أألعبار)
تلتصصق الضصفة بالضصفة حتى ليكاد
يكون ا÷سصر
صصباح آاخر
ليل آاخر
شصمسس ﬁرقة وقيود
ب Úالنقطة والنقطة ›ذاف صصلب
يتأارجح ‘ اŸوج الهادئ
من بر دبي إا ¤بر الديرة
نأاسس يأاتون وناسس Áضصون
وجوه سصقم

لسصماء جميعا
يحفظ مÈوك ا أ
ويواصصل رحلته اليومية ما ب Úدبي
والديرة
ألبحر هنا هو ألقصصيدة وألعبار هو ألشصاعر
ألذي جذبه أ÷انب أآلخر من أÿيال ،لذأ هو
يسص -ع -ى أ ¤أل -ل -ح -اق ب -ه وق-د ت-ك-ون أل-قصص-ي-دة
Œسصيدأ له ‘ أ÷هة أألخرى من ألتأاويل.
وسصنجد أن كلماته تنضصح إأيقاعات ألبحر ألذي
ل يغادر ذأكرته ،ألبحر ذلك ألصصديق ألقدË
ألذي يتماهى معه ويعيد صصياغته من جديد
ف -نشص -م رأئ -ح -ت-ه ع-ل-ى جسص-د أل-قصص-ي-دة ،ح-يث
يتعقب ألشصاعر ع Èكلماته ألغياب وأ◊ضصور
ب Úألوعي وألÓوعي ،فكل شصيء سصيان مادأم
سصيتÓشصى خلف قرصس ألشصمسس
فيقول ‘ قصصيدة (ألبطريق)
لن
ليسس للبحر سصوى أان يسصتقيل ا آ
من أاشصرعتي
لن
ليسس للبحر سصوى أان يسصتقيل ا آ
من ثرثرتي
سصاخطا أامضصي إاليه كالغريق
نادما أاسصأاله عن دف Îضصّيعته فيه
و ⁄يرجعه
يا بحري الذي كانت بحري وصصديقي
ليام –
آاه..بحري الذي كانت – على ا أ
بحري وصصديقي
يقول نيتشصه :اŸنفى هو ا◊رية وأانا
أاقول حرية الشصاعر هي القصصيدة ‘
معناها ا◊اضصر واŸؤوجل واŸرهون على
لبداع ونزول على رغبة
توقيت ا أ
التأاويل
تشصرد ‘ Êغواياتها،
فأاموت جريحا،
وينكسصر القمر ا◊لو ‘ سصقف قÈي
وحيدا رأايت النقيضس،
لبابيل ‘ اŸفرد –
فأاسصرجت ط Òا أ
ا÷مع،
وانتشصرت لغتي ‘ دمائي
شصظايا
وحيدا،
ألشصاعر دأئما يحيا ◊ظته ألشصعرية حتى وإأن
 ⁄يكتب فيقول ‘ أحد أللقاءأت معه (كل
شص-يء ي-ه-ي-ؤو Êل-ل-ك-ت-اب-ة)،وهذه ألكلمات تذكرنا
بقول بيكاسصو (أنا ل أكتشصف بل أجد)( ،فالشصعر
كما يقول ألصصايغ ليسس عبثا ،إأنه قضصية حياتي
وهاجسصي أليومي وألتاريخي وإأذأ كان أألمر
كذلك فÓبد أن ينتج عن نصصي تشصرد).
فيتمنى على قصصيدته (حبيبته) أان
لو¤
تعيده إا ¤سصÒته ا أ
لو¤
وأاعيديني إا ¤سصÒتي ا أ
دمي الكهل تو¤
قطرات
قطرات
وغدي يبدأا من يومك
إاذ يبدأا طول اليوم
إاذ ل ينتهي فانتبهي
لذأ ‚د ألقصصيدة لديه ‘ مبتدئها أنتشصاء ‘
بعدها أŸيتافيزيقي ألذي يحاكي صصفاءها ‘
أصصطفاء أللحظة سصوأء بصصوفيتها أو سصرياليتها
سص-اع-ة أل-ك-ت-اب-ة ،وأل-ك-ل-مات بطاقتها أإليحائية
هي أسصتعادة لتلك أللحظة إل‚از أŸعنى يقول
ألشصاعر جون كيتسس (إأذأ ألشّصعر ل يولد آأنيا
كأاورأق ألشّصجر ،فمن أألفضصل أن ل يولد أبدأ).
إأذن للغة ألشصاعر قيمة جوهرية كÈى تتماهى،
أث -ن -اء ت -دوي -ن -ه أل -قصص -ي -دة م-ع ف-ك-رت-ه وروح-ه
وم -ب -ت -غ -اه ،وŒانسس أل-ف-اظ-ه م-ع رؤوي-ت-ه خÓ-ل
أنفعاله أللغوي ألزأخر باŸعا Êوألدللت عند
أشصد ◊ظات توأتره أإلبدأعي ،فين Ìألشصاعر
كلماته فيبزغ من نثاره أسصرأب ألضصوء كأانها
تتنفسس ألصصبح ألذي تنفسس ألضصياء ،فيلمع ‘
ع-ي-ون-ن-ا ب-ري-ق-ه-ا سص-ح-ر وج-مال ،وهذأ أ÷مال

ي-ك-م-ن ‘ أن-ه أت-ى ب-روح-ي-ة أل-ل-ح-ظ-ة ألشص-عرية
ذأتها ‘ بهائها ألÓنهائي كأانه أمتدأد للروح
ألشص -اع -رة ،ف -ه -و ي -ع-رف ك-ي-ف Áسصك أألف-ك-ار
وكيف يحولها أ ¤قصصيدة ناضصجة ‡زوجة
بقلقه وهوأجسصه كإانسصان وشصاعر ،وأن ثمة توقا
حقيقيًا لديه أن يرتل روحه فيها فيقول ‘
قصصيدة (رسصم بيا Êألسصرأب ألزرأفات)
راكضصة
“وت أاشصجار الورد
وهي تطارد رائحتها اŸذعورة الهاربة
و“وت أاشصجار الصصبار وهي جالسصة
القرفصصاء
لن ثمرة ا◊Òة بطيئة ‘ النضصوج
أ
وعلى غ Òعادتها ‘ ا◊ياة “وت
أاشصجار اŸشصمشس مسصتعجلة
حتى ل تؤوجل موت اليوم ا ¤الغد.
وهنا لغة الشصاعر وكما يخÈنا أادونيسس،
هي مسصتودع للمجاز وحركة نفي
للموجود الراهن بحثًا عن موجود آاخر
فنقرأا ‘ قصصيدة (خطوت)
هذا النهر  ⁄يكن موجودا من قبل
ترى كم تضصيف
خطوات تلك الصصبية الرائعة
لرضس
إا ¤ا أ
هذا النهر  ⁄يكن موجودا من قبل
أاما ذلك ا÷بل
فقد كان موجودا
لكنه كان دائما
يفضصل أان يرتدي
طاقية أإلخفاء
فاŸكان هنا هو ميتافيزيقي أك Ìمن كونه
ج -غ -رأ‘ و أل -زم -ن ك -ذلك ب -حضص -وره وغ-ي-اب-ه،
وألذي يعني للشصاعر زمن أخر؛ زمن موجود ‘
قصصيدته هو يبتكره ويشصكله من جديد ويتمرد
عليه ،وقد يتشصظى وجوده ‘ أزمنة عدة ‘ أن
وأحد ،لذأ ‚د لغة ألشصاعر تطابق “اما Ÿا
سصعى إأليه فهو ل يبحث عن أŸعنى بل تأاويله أو
حتى ‘ نفيه ،فيأاخذنا أ ¤ألضصفة أألخرى
وÁنحنا شصعورأ بالتسصامي ونحن نتأامل كلماته
‘ ه -ذأ أل -ت -م -اث -ل أل -ب-ن-ائ-ي أÓÿق ب Úأل-ل-غ-ة
وألفكرة ب Úألشصكل وأŸضصمون فهو Áنح لغته
جناحي نسصر وعصصمت شصجرة وسصÓسصة أŸطر
فيقول ألصصايغ ‘ قصصيدة (ألرأسس)
أاين نذهب؟
ب Úا◊نايا جسصور
وب Úا÷سصور جسصور
وب Úحنايا ا◊نايا انحناء
السصماء
‰اء وماء
الطيور
تسصافر ول تسصافر
تبدأا أاعراسصها
ويداهمها ‘ أاقاليمها موتها والغناء
وإأذأ نظرنا أ ¤شصاعرية ألصصايغ وحاولنا سصÈ
أغ -وأره -ا ،وأسص -ت -ن -ط -اق ج-وه-ره-ا أإلب-دأع-ي،
فسصنجدها تهدف أ ¤تأاكيد ذأتها وزهوها ‘
حضصورها أŸتحقق ،وسصنجد أنفسصنا نتتبع خط
أ◊ياة ‘ كف ألقصصيدة ألذي من ألصصعب تتبعه
لشص-اع-ر ف-ري-د وع-م-ي-ق أل-ت-ف-ك Òوﬁم-ل دأئما
بالرؤوى وألندهاشس وألبتكار ،وألذي سصيقودنا
إأليه وعيه بالكتابة ألشصعرية
دي -وان «رسص -م ب-ي-ا Êلسص-راب ال-زراف-ات»
الصصادر عن دار النتشصار العربي 2011
لدباء والكتاب العرب
* رئيسس ا–اد ا أ
لدباء ‘ دولة
ورئيسس ا–اد الكتاب وا أ
لمارات
ا إ
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ابن خلدون والّدولة
ا÷زائرية...؟ا

لفكار ألتي جاء بها ألع ّ
Óمة أبن خلدون وكانت
أكيد أّن أ أ
ع- -ب- -ارة ع- -ن ن- -ظ- -ري- -ات  ⁄ت- -ك- -ن ك- -ل- -ه -ا صص -ا◊ة ع -ل -ى م -ر
لزم -ان...ف-ال-ت-اري-خ غ-رب-ل-ه-ا،
أأ
وت- -رك ل- -ن- -ا م -ن -ه -ا ّ‡ن لزأل
مرجعا نعود إأليه ‘ كل مرة.
ومن ثمة نسصقطه على عدد من
أل - -ظ - -وأه - -ر ألج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة
وألسصياسصية ،فيحدث أن نقÎب
من صصوأب وأحقية ألنتائج مئة
باŸئة.
وج- -م -ي -ل أل -ق -ول ه -ن -ا أن أب -ن
خ- -ل -دون سص -ب -ق عصص -ره...ل -يسس بقلم :جمال نصصر الّلـه
فقط لأنه تنبأا بنتائج ومآالت
لنه أكد عن أنها سصتظل
بعضس أ◊ضصارأت وأÛتمعات..ولكن أ
بنودأ خالدة...وقوألب تعبÒية تسص Òعلى نهجها أ◊ضصارأت
ل·...فقد –دث عن ألÎف ألذي تصصله ألدول ‘ أية حقبة
وأ أ
وعصصر...ثم ‘ آأخر أŸطاف ينقلب عليها رأسصا على عقب
وتصصبح ‘ حالة ضصعف شصنيعة؟أ غﬁ Òدد لنا عدد ألسصن Úأو
أل- -ق- -رون .ع- -ل- -ي- -ه ف- -ن- -ح- -ن نسص- -دي أل- -ت- -ح- -ي- -ة ل- -ه- -ذأ أل- -ع- -ا⁄
أ◊ضص -رم -وت -ي..ي -وم ن -ق-وم ب-إاسص-ق-اط ه-ذه أل-ن-ظ-ري-ة ع-ل-ى ب-ل-د
كا÷زأئر..فعلى ألرغم من أنها دولة حديثة أŸنشصأا ،إأل أنها
لمسصت ‘ فÎة من ألفÎأت مرحلة سصقف ألبذخ..؟! بسصبب
عائدأت ألنفط ألتي أدرجتها كدولة ريعية تسصتهلك أك‡ Ìا
ت -ن -ت -ج .ول ي -ه -م أن ي -ك -ون ه -ذأ ألÌأء ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ق-وأع-د
وأ÷بهات ألجتماعية ولكنه وأقع ظاهر للعيان على مسصتوى
كث Òمن ألطبقات ألتي يشصار إأليها دوما عن أنها سصليلة ألسصلط
أ◊اكمة ،وألقريبة دوما من منافذ أŸال وﬂارجه (وÁكن
لع-م-ال وع-دد م-ن أŸسص-ت-وردي-ن
تشص -خ -يصص -ه -م ه -ن-ا ‘ رج-ال أ أ
وأصصحاب ألشصركات أÿاصصة ألكÈى) ،ألÎف هذأ فع Óأنعكسس
بالسصلب على يوميات أ÷زأئري...Úفقط من أسصتفادت منه هو
لّنها دأسصت
فئة ما وبطرق ملتوية حتى ل نقول غ Òشصرعية ،أ
لفرأد ‘
على كث Òمن أŸرأحل؟أ ومنه صصيّر يوميات غالبية أ أ
حالة ضصعف سصوأء أقتصصادي أو أجتماعي وحتى ثقافيا.
‘ بند آأخر يقول أبن خلدون بأان أ÷باية تثقل كاهل ألسصكان
وما مشصكلة ألتهرب ألضصريبي إأل عينة حية ،وأن ألدولة ألتي
تنتشصر فيها ألعصصبيات أ◊زبية وألسصياسصية وألقتصصادية دولة
ضص -ع -ي -ف-ة..ح-ت-ى وإأن أسص-ت-ق-وأت لسص-ن-وأت ل-ك-ن-ه-ا –م-ل م-ع-اول
سص-ق-وط-ه-ا م-ع-ه-ا .وت-ق-ري-ب-ا ه-ذأ م-ا ي-ت-ل-ف-ظ-ه وأقعنا أ÷زأئري
لن..فالعصصبية موجودة حتى ‘ ألرياضصة وألقتصصاد وألدأرة
أآ
وألÎبية وأينما وليّت وجهك ،زيادة عن أن أبن خلدون يسصتدل
بعÓمات من خÓلها يحاول ألتماسس حقيقة ألتطور Ãعناه
أ◊ضصاري وألتقدمي ،فهو يشص Òعن أن أي دولة أو مدينة أو
ق- -ري -ة أو ب -ل -دي -ة أو ح -ت -ى أسص -رة .وجب ‘ أل -ب -دء أل -ن -ظ -ر إأ¤
لشص-ك-ال أل-ب-نائية لها تسصتطيع
ع-م-رأن-ه-ا..ف-ب-م-ج-رد مÓ-ح-ظ-ة أ أ
لشصكال
أ◊ك-م وأل-ت-ق-دي-ر ع-ل-ى م-ع-دل أل-ت-ط-ور...ول-ن-ن-ظر إأ ¤أ أ
ألبنائية عندنا ‘ أ÷زأئر ألعميقة...ليسس فقط حجم ألبناءأت
ألفوضصوية ولكن حتى ألديكور وألنسصق.
نقطة أخرى مهمة يشص Òإأليها ‘ مقدمته وذلك ‘ أÛال
ألÎبوي ،فهو يقول (لبد من ألتدرج ‘ ألتعليم) أي وضصع
Óط -وأر
أŸق- -ررأت ألÎب- -وي- -ة حسصب أل- -ق- -درأت أل- -ع- -ق- -ل- -ي- -ة ل - -أ
ألعمرية..مركزأ على أهمية ألتعليم ‘ ألصصغر..ومن جهة أخرى
لنه ‘ رأيه ل ينتج إأل أÿبث
Óطفال أ
أنتقد تعليم ألعزف ل أ
ل· وألدول لتي يكÌ
وأŸكر؟أ وتعالوأ نسصقط هذأ ألشصق على أ أ
بها ألعزف وألغناء وأللهو...فهي أ· ماكرة أي أنها تتمادى ‘
“دي -د أل -ه-وة ب-ي-ن-ه-ا وب Úم-وأط-ن-ي-ه-ا أل-ع-ادي Úح-ت-ى ل –دث
طفرأت ألتطور ألتدرجي أ◊قيقي....فهي تلجأا بحيل ﬂادعة
إأ ¤أسصتعمال أÿطابات ألدÁاغوجية أŸغلفة بالوعود ألشصكلية
Óم-ام.....م-ت-ع-ال-ي-ة ع-ل-ى وضصع
وأŸب-ط-ن-ة Ãضص-ام Úأل-ه-روب ل -أ
أŸشصاكل أ◊قيقية على ألطاولة وتشصريحها ثم تقد Ëطرأئق
ل· ألتي حسصبه تتكاثر بها ›السس أللهو وألرقصس
معا÷تها...أ أ
وأÓŸهي ،وهذه هي لو “عنا جيدأ حال أ÷زأئر ،وألتي كلّما
لسصفل ل لشصيء
تقّدمت بها ألسصن ÚوأŸرأحل توجهت نحو أ أ
سصوى ألزحف ألرهيب لÎف تتزّعمه عصصابات تسصيطر على
أŸشصهد ألعام وتتحكم ‘ رقاب ألغالبية ألعظمى.
شصاعروصصحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com
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لقلـــــيم إÙتـــــــــل
قـــــامت بنهــــب ثـــــروإت إ إ

حج ـ ـز شسحن ـ ـة فوسسف ـ ـات قادم ـ ـة من األراضسـ ـي الصسحـ ـراوية
لرإضشي
أإعلنت إ◊كومة إلصشحرإوية أإنها حجزت ،بالتعاون مع جنوب إفريقيا ،ششحنة من إلفوسشفات قادمة من إ أ
إلصشحرإوي إÙتلة وكانت موجهة إ ¤إسشÎإليا.
و أكد بيان ‘ هذأ ألشساأن ،أصسدرته
أ◊ك- -وم- -ة ألصس -ح -رأوي -ة ون -ق -ل -ت -ه
مصس -ادر أإع Ó-م -ي -ة صس-ح-رأوي-ة ،أن
«ج -ن -وب أإف -ري -ق -ي -ا ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع
أ◊ك -وم -ة ألصس -ح-رأوي-ة ،أعÎضست
شس-ح-ن-ة م-ن أل-ف-وسس-ف-ات ت-قدر بـ50
ألف طن ،كانت ّﬁملة على مÏ
سس -ف -ي-ن-ة ت-وق-فت بشس-وأط-ئ ج-ن-وب
أإفريقيا ‘ طريقها أإ ¤أسسÎأليا».
أ◊كومة ألصسحرأوية أوضسحت ‘
ه -ذأ ألسس-ي-اق ،أن سس-ل-ط-ات ج-ن-وب
أإف-ري-ق-ي-ا « أوق-فت ألسس-ف-ينة وبد أت
ألإج-رأءأت أل-قضس-ائ-ي-ة ضس-د شس-ركة
أنسس - -ي - -ت- -يك ب- -ي- -ف- -وت ل- -ي- -م- -ي- -ت- -د
ألأسسÎألية».
ووف - -ق ت - -ق - -ري- -ر Ÿرصس- -د أŸوأرد
ألطبيعية للصسحرأء ألغربية ،أمسس،
ف - -اإن ألح - -ت Ó- -ل أŸغ - -رب - -ي ق- -ام
بتصسدير أك Ìمن  200مليون دولر
م -ن أل-ف-وسس-ف-ات أŸسس-ت-غ-ل بصس-ورة
غ Òشس - - -رع - - -ي - - -ة م- - -ن ألأرأضس- - -ي
ألصس- -ح- -رأوي- -ة أÙت- -ل- -ة ‘ سس -ن -ة
.2016
و أوضس -ح أل -ت -ق-ري-ر ألسس-ن-وي أل-رأب-ع
ل -ل -م -رصس -د ،ح-ول ألسس-ت-غÓ-ل غÒ
أل- -ق- -ان- -وŸ Êن- -اج -م أل -ف -وسس -ف -ات
ب -الصس -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة أÙت-ل-ة م-ن
قبل أŸغرب ،أن «أ◊جم ألإجما‹
أŸصس -در ل -ه -ذأ أŸع-دن ب-ل-غ 1,86
مليون طن بقيمة أإجمالية قدرها
 213 , 7مليون دولر.
وسسجل أŸرصسد تورط  8شسركات
‘ ه -ذه أل -ت -ج-ارة غ Òأل-ق-ان-ون-ي-ة،
مضس- -ي- -ف- -ا أن- -ه «” –دي- -د ه -وي -ة
بعضسها» .باŸقابل ،أكد ألتقرير أن
أل- -ع- -دي- -د م -ن أل -زب -ائ -ن أل -دول -يÚ
أمتنعوأ من أسستÒأد ألفوسسفات من
ألصسحرأء ألغربية ‘  2016لتفادي
أي ج -دل› ،ددأ م -ن -اشس-دت-ه ل-ك-ل
أŸوؤسسسس - -ات أŸت - -ورط - -ة ‘ ه- -ذه
أل-ت-ج-ارة غ Òأل-ق-ان-ون-ي-ة «بالتوقف
ف - -ورأ» ع - -ن شس- -رأء أل- -ف- -وسس- -ف- -ات
أŸسستخرج من ألصسحرأء ألغربية
أÙتلة وعدم أسستÒأده أإ ¤غاية
أإي-ج-اد ح-ل ل-ل-ن-زأع و“ك-ن ألشس-عب
ألصسحرأوي من ‡ارسسة حقه ‘
تقرير أŸصس.Ò

تيمور إلششرقية :مسشاندة
دإئمـــــــــــة

أكد ،أمسس ،فرأنسسيسسكو غوتÒيسس
ل -وـ أول-و ،رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ت-ي-م-ور

ألشس-رق-ي-ة أل-دÁق-رأطية أŸنتخب،
أن «ت- -ي- -م- -ور ألشس -رق -ي -ة ث -اب -ت -ة ‘
م - -وق - -ف - -ه- -ا أŸوؤي- -د ◊ق ألشس- -عب
ألصس- -ح- -رأوي ‘ ت- -ق- -ري- -ر أŸصسÒ
وألسستقÓل» ،مضسيفا أنها سستظل
أإ ¤جانب ألشسعب ألصسحرأوي حتى
ي -ق -ط -ف ث -م-ار مسسÒت-ه أل-نضس-ال-ي-ة
ألطويلة› ،ددأ حرصس بلده على
بناء عÓقات تعاون ‰وذجية مع
أل- -دول- -ة ألصس- -ح- -رأوي- -ة ،م- -ا ب- -ع -د
ألسستقÓل.
و أك- -د أل- -رئ- -يسس أل- -ت -ي -م -وري ل -دى
أسس- -ت- -ق -ب -ال -ه ألسس -ف Òألصس -ح -رأوي
لضسيفه ،أن «أ◊ل ألدأئم وألعادل
وأل- -ن- -ه- -ائ- -ي ل- -ل- -ن- -زأع ّÁر ح -ت -م -ا
ب -اسس -ت -ف-ت-اء ت-ق-ري-ر أŸصس ،Òح-يث
Áن -ح ل-لشس-عب ألصس-ح-رأوي ف-رصس-ة
ت -رج -ي -ح أح -د خ -ي-ارأت عّ-دة ،م-ن
بينها خيار ألسستقÓل».
و أوضس- -ح أل -رئ -يسس أل -ت -ي -م -وري ،أن
«ف- -رضس ح- -ل -ول غ ÒدÁق -رأط -ي -ة
ت- -ت- -ن- -اف- -ى وأل -ق -ان -ون وألشس -رع -ي -ة
ألدولي ،Úلن تفضسي أإل أإ ¤طريق
مسسدود ولن تسسهم ‘ غ Òأإطالة
معاناة ألشسعب ألصسحرأوي».
ك- -م- -ا أك- -د أل- -رئ- -يسس أل- -ت- -ي- -م -وري
أŸن - -ت - -خب ،ح - -رصس- -ه شس- -خصس- -ي- -ا
وحرصس بÓده على تعزيز وتوطيد
أوأصس-ر عÓ-ق-ات ألأخ-وة وأل-ت-ع-اون

ب Úألبلدين حتى تكون ‘ مسستوى
طموح ألشسعب Úألصسديق.Ú
أللقاء كان مناسسبة أسستعرضس فيها
سس -ف Òب Ó-دن -ا ت -ط -ورأت أل -قضس -ي-ة
ألصسحرأوية ،خاصسة تلك أŸتعلقة
بقرأر ›لسس ألأمن ألأخ،2153 Ò
أل-ذي فّ-وت أل-ف-رصس-ة ع-ل-ى أل-ن-ظام
أŸغ -رب -ي ،م -دع -وم -ا م-ن فـرنسس-ا،
ل -ت -م -ري -ر م -ن -اورأت -ه أل -ه -ادف-ة أإ¤
–ويل ألقضسية عن مسسارها ،مع
أل -ت -اأك -ي -د ع -ل -ى ط -ب-ي-ع-ة أل-قضس-ي-ة،
باعتبارها قضسية تصسفية أسستعمار
وحق شسعب غ Òقابل للتصسرف ‘
تقرير أŸصس ÒوألسستقÓل.

مطالب بتوسشيع مهام
إŸينورسشو

“يزت جلسسة فريق ألعمل أŸعني
ب- -السس -ت -ع -رأضس أل -دوري ألشس -ام -ل
أل- -ت- -اب- -ع Ûلسس ح -ق -وق ألإنسس -ان
ألأ‡ي ،أمسس ألأول ،خ Ó- - - - - - - - - - -ل
م-ن-اقشس-ة أل-ت-ق-ري-ر أل-دوري أل-ث-الث
ل -ل -م -غ -رب ،ع -ل -ى ه -امشس أشس -غ -ال
ألدورة  27بالعاصسمة ألسسويسسرية
ج -ن -ي -ف ،ب -تسس -ل -ي -ط ألضس -وء ع -ل -ى
«ألن-ت-ه-اك-ات أŸغ-ربية أŸمنهجة»
◊ق- - -وق ألإنسس- - -ان ‘ ألصس - -ح - -رأء
ألغربية ،كما كانت فرصسة للعديد
من ألدول للمرأفعة وألتاأكيد على

حق ألشسعب ألصسحرأوي ‘ تقرير
أŸصس ÒوألسستقÓل.
وذك - -رت ت- -ق- -اري- -ر أإعÓ- -م- -ي- -ة ،أن
ألجتماع ألذي جرى على مسستوى
م- -ق- -ر م- -ن- -ظ- -م- -ة ألأ· أŸت -ح -دة
ب-ج-ن-ي-ف ،ك-ان ف-رصس-ة ل-ل-ع-دي-د من
ألدول للمرأفعة وألتاأكيد على حق
ألشس- -عب ألصس- -ح- -رأوي ‘ ت- -ق- -ري -ر
أŸصس ÒوألسستقÓل وكذأ لكشسف
ألن -ت -ه -اك -ات أŸم -ن -ه -ج -ة ◊ق-وق
ألإنسس- - -ان ‘ أ÷زء أÙت- - -ل م- - -ن
ألصسحرأء ألغربية.
م- -ط- -الب ك- -ثÒة وج -ه -ت -ه -ا أل -دول
أŸشساركة ‘ أللقاء للمغرب فيما
يخصس ألصسحرأء ألغربية أÙتلة،
م -ن-ه-ا ضس-رورة ت-وسس-ي-ع صسÓ-ح-ي-ات
ب- -ع- -ث -ة ألأ· أŸت -ح -دة ل -ت -ن -ظ -ي -م
ألسس -ت -ف-ت-اء ‘ ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
ل -تشس -م -ل أŸرأق -ب -ة وأل-ت-ق-ري-ر ع-ن
وضسعية حقوق ألإنسسان ‘ ألإقليم.
و‘ أللقاء تلقى ألرئيسس ألتيموري
أŸن -ت -خب شس -روح -ات وأف-ي-ة ح-ول
« أزم -ة أل -ك -رك -رأت» وم Ó-بسس -ات-ه-ا
وتدأعياته .كما عّرج با◊ديث عن
م - -ل - -ف - -ي ألÌوأت أل - -ط - -ب - -ي - -ع- -ي- -ة
وألن -ت -ه -اك -ات أ÷سس -ي -م -ة ◊ق -وق
ألإنسس- -ان ‘ أŸدن أÙت- -ل- -ة م- -ن
أرضس- - - -ن - - -ا و‘ ج - - -ن - - -وب أŸغـرب
وأŸوأقع أ÷امعية.

تــــدإب Òلتـــــأام Úإلــــدور إلثــــا Êمــــن إلرئاسشيـــــات إلفرنسشيــــة

مناظـ ـ ـ ـ ـ ـرة تلفزيوني ـ ـ ـ ـ ـة حاسسمـ ـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ـ ـ Úلوب ـ ـ ـ ـ ـان وماك ـ ـ ـ ـرون

إششهــــــــــــــــــــــــــــار

إجتمع إلرئيسس إلفرنسشي فرإنسشوإ
هولند ،إأمسس إلأربعاءÃ ،جلسس
إلدفاع وإلأمن إلقومي لبحث تدإبÒ
تاأم Úإلدور إلثا Êمن إلنتخابات
إلرئاسشية وجهود مكافحة إلإرهاب.
وذكر قصسر ألرئاسسة ألفرنسسية (ألإليزي) ،أن
ألرئيسس هولند دعا أإ ¤توخي أعلى درجات
أليقظة وتعبئة كل أإمكانات ألدولة لضسمان
حسس -ن سس Òأ÷ول -ة أل -ث -ان-ي-ة م-ن أل-رئ-اسس-ي-ات
ألأحد أŸقبل.
وشس-ه-د ألج-ت-م-اع أيضس-ا ،أسس-ت-ع-رأضس ت-ق-اري-ر
أجهزة ألأمن حول ألتهديدأت ألإرهابية ألتي
–دق بالبÓد وتسستهدف ألفرنسسي.Ú
ك- -م -ا ب -حث ›لسس أل -دف -اع ت -ط -ور ألأزم -ات
أل- -دول- -ي- -ة وأل -ظ -روف أÙي -ط -ةÃ ،شس -ارك -ة
ألقوأت ألفرنسسية ‘ عمليات خارجية.
ه -ذأ وت -وأج -ه م -رشس -ح-ا أل-رئ-اسس-ة أل-ف-رنسس-ي-ة
أإÁانويل ماكرون ومارين لوبان ،مسساء أمسس،
‘ م-ن-اظ-رة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة شس-رسس-ة ،أسس-ت-ق-ط-بت
مÓي ÚأŸشساهدين ،وقد سسعى من خÓلها
ك ÓأŸرشسح Úلسستمالة أصسوأت أÎŸددين
على بعد ثÓثة أيام من ألدورة ألثانية من
ألنتخابات ألرئاسسية أŸقررة ،ألأحد أŸقبل.
وكان ألنقاشس حاميا بينهما حول دور فرنسسا
‘ أل–اد ألأوروبي ومنطقة أليورو ،وأيضسا
حول سسوق ألعمل وألأمن وألÎبية.
أإÁان-وي-ل م-اك-رون وم-اري-ن ل-وب-ان ،م-رشس-حان
يختلفان حول كل أŸوأضسيع تقريبا ،فالأول
م-رشس-ح مسس-ت-ق-ل وم-وؤي-د ل-ل-مشس-روع ألأوروبي.
وأل-ث-ان-ي-ة م-رشس-ح-ة Áي-ن-ي-ة متطرفة مناهضسة
لأوروب- -ا وأل- -ي -ورو وأل -ه -ج -رة ،وب -رن -ا›ه -م -ا
متعارضسان “اما ،أإذ يبدو أن خطاب ماكرون
أل-ل-يÈأ‹ ب-اŸع-ن-ى ألق-تصس-ادي وألج-تماعي
ي -ل -ق-ى ت-اأي-ي-دأ ل-دى شس-ب-ان أŸدن وأل-ط-ب-ق-ات
أل -وسس -ط -ى وأوسس -اط ألأع -م -ال .أم -ا ب-رن-ام-ج
م-اري-ن ل-وب-ان فÒك-ز ع-ل-ى م-ن-اهضس-ة أل-ه-جرة

وأŸشس - -روع ألأوروب - -ي وي - -ل- -ق- -ى ت- -اأي- -ي- -دأ ‘
ألأوسساط ألشسعبية وسسكان ألأرياف.
من جانبه ،قال ماكرون ،ألثÓثاء ،أسستعدأدأ
لهذه أŸناظرة مع لوبان «أإنها –مل مشسروعا
أع- -تÈه خ- -طÒأ «أري- -د أن ت -ك -ون أŸوأج -ه -ة
م -رك -زة ع-ل-ى م-ا ت-تضس-م-ن-ه ب-ال-ف-ع-ل أف-ك-اره-ا
للتاأكيد أن أ◊لول ألتي تقدمها سسيئة».
وسسعى ماكرون Ãوأجهة أ◊جج «أŸبسسطة»
للجبهة ألوطنية ،أإ« ¤ألÎكيز على غموضس
ب- -رن- -ا›ه- -ا ،ف- -ه -ي ت -رأج -عت ع -ن دع -وت -ه -ا
لÓنسسحاب من أليورو» و» ⁄تعد تضسع هذه
أل -ن -ق -ط -ة ‘ سس -ل-م أول-وي-ات-ه-ا» .م-ع أل-ع-ل-م أن

غ -ال -ب -ي -ة أل -ف-رنسس-ي Úي-رفضس-ون أل-ت-خ-ل-ي ع-ن
ألعملة أŸوحدة أليورو.
أم -ا ل -وب -ان ف -ه -اج -مت ،أل -ثÓ-ث-اء ،ع Èت-ويÎ
منافسسها ألذي وصسفته باأنه «خصسم ألشسعب»
ووأرث ألرئيسس ألشسÎأكي فرأنسسوأ هولند.
وق- -الت سس- -اخ- -رة ‘« ،ح- -ال شس- -ع -ر م -اك -رون
بالنزعاج خÓل أŸناظرة باإمكانه ألطلب من
فرأنسسوأ هولند أن يتقدم Ÿسساعدته!».
وكان نحو  18مليون شسخصس تابعوأ عام 2012
أŸن- -اظ- -رة ب Úف- -رأنسس -وأ ه -ولن -د ون -ي -ك -ول
سساركوزي.

بحثـــا عـــن إتفــاق “هيـــد أإرضشيــة إلسشــÓم

لقاء السسراج وحف Îيبعث األمل بحل األزمة الليبية
ششكلت إلنقاط إÓÿفية من إأجل –قيق توإفق وطنيﬁ ،ور بحث خÓل
إللقاء إلذي جمع رئيسس إÛلسس إلرئاسشي ◊كومة إلوفاق إلوطني إلليبية فايز
إلسشرإج ،مع إŸاريششال خليفة حف ‘ Îإلعاصشمة إلإمارإتية إأبوظبي ،إأمسس
إلأول ‘ ،إطار إŸسشاعي للدفع ‘ إŒاه إ◊ل إلسشلمي وإلسشياسشي لÓأزمة إلليبية،
Ãا يتوإفق مع إلتفاق إلسشياسشي إŸوقع عام  2015ب Úإأطرإف إلصشرإع‡ ،ا يعد
خطوة جديدة لتقريب وجهات إلنظر ب Úكل إلأطرإف إلليبية ◊لحلة إلوضشع
إلسشائد ‘ إلبÓد منذ قرإبة سشبع سشنوإت.

كشس - -فت ح - -ك- -وم- -ة أل- -وف- -اق
ألوطني ،بيان لها ،أمسس ،أن
أل-ل-ق-اء سس-م-ح ب-ال-ت-اأك-ي-د على
ف-ت-ح ح-وأر ›ت-م-ع-ي ي-رسس-خ
ألقيم ألوطنية تسسريع أإجرأء
ألنتخابات لتجاوز أŸرحلة
ألن-ت-ق-ال-ي-ة ،وعودة ألنازحÚ
وأŸه- - -اج- - -ري- - -ن و–ق - -ي - -ق
أŸصسا◊ة ألوطنية.
وأف -ادت ،ب -ا◊رصس ع -ل-ى ّ⁄
ألشس -م -ل وت-وح-ي-د م-وؤسسسس-ات
أل- - - -دول- - - -ة وألسس- - - -ع - - -ي ◊ل
أŸشس- - -اك- - -ل ألق- - -تصس- - -ادي - -ة
وأŸالية ،ووضسع أسسÎأتيجية
ل- -ت- -ط- -وي- -ر أ÷يشس أل- -ل -ي -ب -ي
أŸوحد ،وأنضسوأء أŸوؤسسسسة
أل- -عسس- -ك- -ري- -ة –ت سس- -ل -ط -ة
م -دن -ي -ة ،وﬁارب -ة ألإره-اب
وتهدئة ألأوضساع ‘ أ÷نوب.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا أشس -ادت دول -ة
ألإم-ارأت أل-ع-رب-ي-ة أŸت-ح-دة
ألتي أسستضسافت لقاء ألسسرأج
وحف« Îبالأجوأء ألإيجابية»
أل - - -ت - - -ي سس- - -ادت ﬁادث- - -ات
ألطرف Úألليبي Úو أثنت على
أل- - -ع- - -زÁة أل - -ت - -ي أب - -دأه - -ا
أ÷انبان لإيجاد حل سسياسسي

 ١١صسحافيا ضسحايا النزاعات اŸسسلحة واعتقال  ١٣٩آاخرين
لعـــــÓم مهنــــة كــــــــل إıــــــــــاطر
إ إ
غوتريسس :وضشع حّد للقمع إلذي يطال إلصشحافيÚ

·Ó
لم Úإلعام ل أ
دعا إ أ
إŸتحدة أإنطونيو
غوتÒيسس ‘ ،رسشالته
Ãناسشبة إليوم إلعاŸي
◊رية إلصشحافة ،إلذي
وإفق يوم أإمسس ،إ« ¤وضشع
حّد ÷ميع أإعمال إلقمع
إلتي يتعرضس لها
لن إلصشحافة
إلصشحافيون ،أ
إ◊رة  -كما قال  -تسشاهم ‘
–قيق إلسشÓم وإلعدل
للجميع ،وتوف Òإ◊ماية
للصشحافي Úيسشاعد كلماتهم
وصشورهم على تغيÒ
إلعا.⁄
أك -د غ -وتÒيسس ب -اŸن -اسس -ب -ة ،أن
«ألصس-ح-اف-ي Úي-ذه-ب-ون إأ ¤أشس-د
أألماكن خطرأ وهم صسوت من ل
صس -وت ل -ه» ،ق -ب -ل أن يضس -ي -ف أن
أإلعÓمي Úيعانون من أإلسساءة
أل -ب -ال -غ -ة وي-ت-ع-رضس-ون لÓ-ع-ت-دأء
وألح- -ت- -ج- -از وأ÷رح ب -ل ح -ت -ى
للموت.
·Ó
وشس - - -دد أألم Úأل - - -ع- - -ام ل - - -أ
أŸت-ح-دة ع-ل-ى «أن-ن-ا ن-ح-ت-اج إأ¤
ق - -ادة ي - -دأف - -ع - -ون ع - -ن ح- -ري- -ة

تعازي
ي -ع -رب وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشس-ؤوون
أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت -ع -اون أل -دو‹ ،وزي -ر
ألشسؤوون أŸغاربية وأإل–اد أإلفريقي
وجامعة ألدول ألعربية وألسسيد أألمÚ
أل -ع-ام وك-اف-ة أŸوظ-ف ،Úع-ن ت-أاث-ره-م
ألبالغ على إأثر وفاة شسقيق زميلتهم
ألسس - - - -ي - - - -دة ح -م -ي -دي-ة ح-ف-ي-ظ-ة،
وي-ت-ق-دم-ون ل-ه-ا ول-ك-ل أف-رأد ع-ائ-ل-ت-ها
بتعازيهم أÿالصسة متضسرع Úللمو¤
ع- -ز وج- -ل أن ي- -ت -غ -م -د روح أل -ف -ق -ي -د
برحمته ألوأسسعة ويسسكنه فسسيح جنانه
وأن يلهم ذويه جميل ألصس Èوألسسلوأن.
¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE

ي -ع -رب وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر ألشس-ؤوون
أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت -ع -اون أل -دو‹ ،وزي -ر
ألشسؤوون أŸغاربية وأإل–اد أإلفريقي
وجامعة ألدول ألعربية وألسسيد أألمÚ
أل -ع-ام وك-اف-ة أŸوظ-ف ،Úع-ن ت-أاث-ره-م
أل -ب -ال -غ ع-ل-ى إأث-ر وف-اة وأل-دة زم-ي-ل-ه-م
ألسسيد فسش-ي-ح رإبح ،وي -ت -ق-دم-ون ل-ه
ولكل أفرأد عائلته بتعازيهم أÿالصسة
متضسرع Úللمو ¤عز وجل أن يتعمد
روح أل- -ف- -ق- -ي- -دة ب -رح -م -ت -ه أل -وأسس -ع -ة
ويسسكنها فسسيح جنانه وأن يلهم ذويها
جميل ألصس Èوألسسلوأن.
¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
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شس-ام-ل ل-ل-رك-ود ألسس-ي-اسسي ‘
ألوضسع ألرأهن.
وأك - - -دت وزأرة أÿارج- - -ي- - -ة
ألإم - -ارأت - -ي - -ة ‘ ب - -ي - -ان ،أن
ألجتماع ألذي ضسم ألسسرأج
وح -ف Îي -ع -د «خ -ط-وة ه-ام-ة
على طريق أإحرأز تقدم ‘
ألعملية ألسسياسسية ‘ ليبيا»،
م- - -ع- - -رب - -ة ع - -ن أم - -ل دول - -ة
ألإم- -ارأت ب- -اأن ي- -ك- -ون ه- -ذأ
ألج -ت -م -اع Ãث-اب-ة «أÿط-وة
ألأو ¤م -ن ضس -م -ن ›م-وع-ة
م -ن أÿط -وأت أل -ت-ي ت-ه-دف
أإ– ¤ق- -ي- -ق ألسس -ت -ق -رأر ‘
ليبيا».
وت-رك-ز أ÷زأئ-ر ،ب-اع-ت-ب-ارها
أإحدى دول أ÷وأر ‘ ،أطار

أ÷هود ألرأمية أإ ¤معا÷ة
ألأزم -ة ‘ ه -ذأ أل-ب-ل-د ،ع-ل-ى
ضس- - -رورة –ق - -ي - -ق تسس - -وي - -ة
سس-ي-اسس-ي-ة لÓ-أزم-ة أل-ل-يبية مع
تشس -دي -ده -ا ع-ل-ى ضس-رورة أن
ي -ت -م ح -ل ألأزم -ة م -ن ط-رف
أل- -ل- -ي- -ب- -ي Úأن- -فسس- -ه -م ،وه -و
أŸوق- -ف أل -ذي ج -دده وزي -ر
ألشس -وؤون أŸغ-ارب-ي-ة وأل–اد
ألإف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة أل-دول
ألعربية عبد ألقادر مسساهل،
أل - -ذي ث ّ- -م - -ن أإرأدة ألشس - -عب
أل - -ل - -ي - -ب- -ي ‘ أإع- -ادة ألأم- -ن
وألسسلم ‘ بÓده «بعيدأ عن
كل تدخل أجنبي» ،موضسحا
أن «هناك أإرأدة لدى ألليبيÚ
‘ ألتوجه نحو ألسسلم».

‘ إليـــوم إلعاŸــــي ◊ريـــــة إلصشحافــــة

تعازي

ANEP 512028

ألعدد

17327
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ANEP 512018

أإلعÓ- - -م ،ألن ذلك أم- - -ر ب - -ال - -غ
أأله-م-ي-ة ‘ م-ن-اهضس-ة أل-تضس-ل-ي-ل
أإلع Ó-م-ي ألسس-ائ-د ،ك-م-ا ن-ح-ت-اج
أيضس - -ا إأ ¤أن ي- -ن- -هضس أ÷م- -ي- -ع
دف -اع -ا ع -ن ح -ق -ن -ا ‘ م -ع -رف -ة
أ◊قيقة».
ه -ذأ وق -د أسس -ت -غ-ل أل-ع-ا ⁄أل-ي-وم
ألعاŸي للصسحافة ،أمسس ،ليقف
بالتقييم عند وضسع هذه أŸهنة
ألتي أصسبحت ‘ كث Òمن ألبلدأن
وأŸناطق ألسساخنة تشسكل خطرأ
على حياة ‡ارسسيها ،وبات رجل
أإلعÓ- -م ي- -ع -ا Êإأّم -ا م -ن ع -ن -ف
جسس -دي أو م -ع -ن -وي أو تضس -ي -ي-ق
م -ا‹ وسس -ج -ون وذلك ب -عضس م-ن
ضس- -ري- -ب- -ة أل -ك -ل -م -ة أ◊رة أل -ت -ي
يدفعها إليصسال أ◊قيقة ناصسعة
إأ ¤أ÷م- -ه- -ور ل- -ي- -ت- -ف- -اع- -ل م -ع
أألحدأث ويكون فاع Óفيها.
وب Úسسندأن غياب حرية ألتعبÒ
وأسستغÓل مÓك وسسائل أإلعÓم
م-ن ج-ه-ة ،وم-ط-رق-ة أإلره-اب-يÚ
وأÛرم Úمن جهة ثانية ،يجد
ألصسحافيون أنفسسهم ‘ أك Ìمن
م-ك-ان ،ي-خ-وضس-ون م-ع-ارك ت-فوق
ق-درأت-ه-م ل-ل-ت-غ-لب ع-ل-ى أل-ث-نائية

أل-ق-ات-ل-ة لصس-اح-ب-ة أ÷Óلة ،وهي
ألزج بهم غصسبا ‘ بيت ألطاعة
Óبد.
أو إأخرأسسهم ل أ
و‘ آأخ -ر ت -ق -ي-ي-م م-ن م-ن-ظ-م-ات
م -ه -ن-ي-ة ،ت-ب-دو ح-ري-ة ألصس-ح-اف-ة
«مهددة أليوم على نحو  ⁄يسسبق
له مثيل من قبل» وتوأجه ﬂاطر
حتى ‘ ألدÁقرأطيات ألعتيدة.
ووفق تقرير Ÿنظمة «مرأسسلون
ب Ó- -ح- -دود» ،صس- -در ق- -ب- -ل أي- -ام
Ãن -اسس -ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي ◊ري-ة
ألصسحافة ،فإان وضسع ألصسحافة
«خط Òللغاية» ‘  72دولة  -من
أصسل .180
وبحسسب معطيات أŸنظمة ،قتل
م- -ن- -ذ م- -ط -ل -ع أل -ع -ام أ◊ا‹ 11
إأع Ó-م -ي -ا :ث -م -ان -ي-ة صس-ح-اف-ي،Ú
إأث -ن -ان م -ن -ه -م ب -ال -ع -رأق ووأح -د
بسسوريا وثÓثة باŸكسسيك ووأحد
‘ روسسيا ،وقتل مدونان بسسوريا،
ومسساعد صسحفي بأافغانسستان.
أما أŸعتقلون ،من ألصسحافيÚ
وحدهم ،فبلغوأ  ،193وأŸدونون
أع-ت-ق-ل م-ن-هم  ،166إأضس- -اف -ة إأ¤
ع- - -دد ك- - -ب Òم - -ن أإلع Ó- -م - -يÚ
أıطوف.Ú

لسسباب
ولهذه ا أ
حكمت أÙكمة حال فصسها ‘ قضسايا شسؤوون أألسسرة علنيا
أبتدأئيا حضسوريا:
‘ إلششكل:
ـ قبول إأعادة ألسس ‘ Òألدعوى بعد أÈÿة شسك:Ó
‘ أŸوضسوع :إأفرأغ أ◊كم ألصسادر عن ﬁكمة أ◊ال ‘ 16
 – 2009 - 11ت رقم  3173من ألفهرسس وذلك باŸصسادقةوأعتماد تقرير أÿب Òألدكتور مصسطفاوي عز ألدين أŸودع
لدى أمانة ضسبط أÙكمة ‘ – 2011 - ٤ - 17ت رقم 332
وبالنتيجة أ◊كم با◊جر على أŸدعى عليها ‘ ألرجوع
موكاح سسعاد أŸولودة باب ألوأدي ‘  1983 - 10 - ٤أبنة
أحمد وشسايب مليكة مع تعي Úوألدتها أŸدعية ‘ ألرجوع
شسايب مليكة كمقدم عليها لرعايتها وألقيام بشسؤوونها أŸالية
وأإلدأري -ة م -ع أألم -ر ب -نشس -ر أ◊ك -م ب-ج-ري-دة وط-ن-ي-ة ي-وم-ي-ة
ÓعÓم وأمر ضسابط
مقروءة على نفقة أŸدعية ‘ ألرجوع ل إ
أ◊الة أŸدنية لبلدية باب ألوأدي بتسسجيله بسسجÓت أ◊الة
أŸدن -ي -ة يسس -ع-ى م-ن أل-ن-ي-اب-ة و–م-ي-ل أŸدع-ي-ة ‘ أل-رج-وع
أŸصساريف ألقضسائية ومصساريف أÈÿة أŸنجزة وأŸقدرة
ب  3000دج ثÓث آألف دينار جزأئري.
ـ بذأ صسدر وأفصسح به ‘ أ÷لسسة ألعلنية أŸنعقدة بالتاريخ
أŸذكور أعÓه.
ـ وأمضسي أصسل أ◊كم كل من ألقاضسي وأم Úألضسبط.
أإم Úإلضشبط
إلرئيسس
ألشسعب PUB
إلششعب 201٧/05/0٤

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

ثقافة

الخميسس  ٠٤ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨شسعبان  ١٤٣٨هـ

اختتام اŸهرجان الدو‹ الثامن للرقصس اŸعاصشر

اختتمت ،سشهرة أاول أامسس ،بأاوبرا ا÷زائر،
الطبعة الثامنة من اŸهرجان الدو‹ للرقصس
اŸع -اصش -ر ،ال -ذي شش -ه -د مشش-ارك-ة ف-رق م-ن أارب-ع
ق -ارات ،واح -ت -ف -ى ب -أاف-ري-ق-ي-ا م-ن خÓ-ل ن-زول
إاثيوبيا ضشيف ششرف على هذه الدورة .وأاششار
اÓŸح - -ظ - -ون إا ¤ارت - -ف - -اع مسش - -ت - -وى ال - -ف - -رق
ا÷زائرية مقارنة بالسشنوات اŸاضشية ،أاّما دّرة
لج -م -اع ال-ع-رضس ال-ذي
الخ -ت -ت -ام ف -ك -انت ب -ا إ
ق ّ-دم -ه أاط -ف -ال ج -م-ع-ي-ة «شش-مسس» ،وه-و ث-م-رة
ورشش-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة أاشش-رفت ع-ل-ي-ه-ا ف-رقة «بودي
لمريكية.
ترافيك» ا أ

العدد

١٧٣٢٧

12

حينما يتحدث إلعا ⁄لغة إ÷سشد

ìGôaGE áeÉ°SGC
كان حفل الختتام فسسيفسساء من العروضس الراقية،
على غرار ما قدمه راقصسو باليه أاوبرا ا÷زائر من
لوحات فنية ،وكذا طلبة معهد برج الكيفان الذين
اسس -ت -ف -ادوا م -ن م -اسس Îك Ó-سس أاشس -رف ع -ل -ي -ه ق-دور
نورالدين ،وأامتعوا جمهورا كان من ضسمنه شسخصسيات
سس -ي -اسس -ي-ة ودب-ل-وم-اسس-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار رئ-يسس ال-دي-وان
ب -وزارة ال -ث -ق -اف -ة ،وال-وزي-ر السس-اب-ق ن-ور ال-دي-ن ي-زي-د
زره- -و ،Êوسس- -ف Òإاي- -ط- -ال- -ي- -ا ب- -ا÷زائ- -ر ،وال- -ب- -ع -ث -ة
الدبلوماسسية األمريكية.
وأاشسادت نوارة إايدامي ،اŸديرة الفنية للمهرجان
ال -دو‹ ال -ث-ام-ن ل-ل-رقصس اŸع-اصس-رÃ ،سس-ت-وى ال-ف-رق
ا÷زائرية التي شساركت ‘ هذه الطبعة ،خاصسة وأانها
لحظت تطورا جليا على أادائها الركحي .باŸقابل،
أاشسارت ﬁدثتنا إا ¤اÿلط الذي يقع فيه البعضس بÚ
ال- -رقصس اŸع- -اصس -ر وغÒه م -ن أال -وان ال -رقصس ،وق -د
حدث ذلك حتى مع فرق أاجنبية كانت أاقرب إا¤
ال -رقصس ال -ن -ي-و كÓ-سس-ي-ك-ي أاو ال-ه-يب ه-وب م-ن-ه-ا إا¤
الرقصس اŸعاصسر ،مشسيدة Ãسستوى فرق أاخرى على
غ -رار ‡ث-ل-ي ك-ل م-ن إاي-ط-ال-ي-ا ،اŸكسس-يك ،وف-رنسس-ا،
وغÒها من الفرق التي قدمت مسستويات عالية من
الرقصس اŸعاصسر .وأاكدت اŸديرة الفنية للمهرجان
أان اسستقدام الفرق اÎÙفة وذات اŸسستوى العا‹
ي -ت -ط -لب التصس -ال ب -ه -ا ق -راب -ة السس -ن -ة ق -ب -ل م -وع -د
اŸهرجان ،ألن أاجندة هذه الفرق تكون ‡لوءة ‘
العادة.
من جهة أاخرى ،أاكدت نوارة إايدامي أان هذه هي
اŸرة األو ¤التي تفتح فيها دروسس اŸاسس ÎكÓسس
لطلبة التمثيل Ãعهد برج الكيفان ،معتÈة أان العمل
الذي قامت به الفرقة األمريكية «بودي ترافيك» مع
أاطفال جمعية «شسمسس» كان رائعا ،وأان العرضس كان
‡يزا بالفعل.
تعنى جمعية «شسمسس» للفنون العÓجية باألطفال
ذوي الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة واŸصس-اب Úب-األم-راضس
اŸزمنة واألطفال اŸصساب Úبالتوحد ومتÓزمة داون
«الÎيزوميا» ،وتسساعدهم على الندماج ‘ اÛتمع
بطريقة سسلسسة وعادية.
ويسساهم العÓج بالفنون ‘ تنمية قدرات األطفال
التواصسلية ما Áكنهم من تخطي عقبات اإلعاقة،

و–سس Úاألداء الÎب -وي وال -ت -واصس -ل -ي ،وال-ت-م-ك-ن م-ن
عرضس أافكارهم بسسهولة أاك .Èويشسرف على هؤولء
األطفال أاسساتذة موسسيقى ومسسرح وفنانون تشسكيليون
وأاخصس-ائ-ي-ون ن-فسس-ان-ي-ون وم-رب-ون ،ي-ع-ت-م-دون طريقة
بيداغوجية خاصسة ،ويدفعون تÓميذهم إا ¤تقدË
أاحسسن ما لديهم بدل الكتفاء باŸشساركة من أاجل
اŸشساركة.
وت -ب-ق-ى Œرب-ة ج-م-ع-ي-ة «شس-مسس» ،ال-ن-اشس-ط-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،تسس -ت -ح -ق ال -تشس -ج -ي-ع
والتعميم ،إاما عن طريق دعم هذه ا÷معية بشسكل
Áكنها من توسسيع نطاق نشساطها ،وإاما عن طريق
اسس -ت -نسس -اخ ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة وت-ب-ن-ي-ه-ا م-ن ق-ب-ل ف-اع-ل-ي
اÛتمع اŸدﬂ ‘ Êتلف مناطق الوطن.
ومن إايطاليا ،قدمت فرقة زابال للرقصس عرضسا
–ت ع- -ن -وان «ف -ول ب Ó-ي» (ال -ع -ن -ان) .وت -ع -ت Èه -ذه
الفرقة ،التي تأاسسسست سسنة  ،١99٠واحدة من أاهم فرق
ال- -رقصس اŸع -اصس -ر اإلي -ط -ا‹“ .ت -از ه -ذه ال -ف -رق -ة
ال-ق-ادم-ة م-ن صس-ق-ل-ي-ة ب-ربÒت-واره-ا الواسسع واŸتنوع،
ن -ت-ي-ج-ة ل-ل-ع-م-ل ال-ت-ع-او ÊواŸث-م-ر ب Úروب-رت-و زاب-ال
وكاتبه اŸسسرحي اŸرجعي نيلو كالبرو ،الذْين وضسعا
على مر السسن Úعملية تصسميم ‘ توسسع متواصسل ،ما
سسمح بإاخراج إانتاجات وإابداعات ﬂتلفة .كما “تاز
Ãعا÷ة الفضساءات غ Òالتقليدية التي ترفق ›مل
ال-ع-روضس Ãوسس-ي-ق-ى م-ب-ت-ك-رة .وق-د أاح-رزت ال-ف-رق-ة
العديد من ا÷وائز منها «دانزا إاي دانزا» سسنة ٢٠٠9
كأافضسل إانتاج اإليطا‹.

فÒجينيا غارسشيا (إسشبانيا) :إلعا ⁄يتششارك تفاصشيل كثÒة

ف -رق -ة «ل إانÎوسس -ا» اإلسس -ب -ان-ي-ة ه-ي ف-رق-ة رقصس
معاصسر تأاسسسست سسنة “ .١996تاز بالشسعرية الركحية
‘ أاع- -م- -ال -ه -ا ،وب -رقصس إاب -داع -ي م -ع -اصس -ر ي -وظ -ف
تخصسصسات فنية أاخرى ‘ عروضسها .تقدم الفرقة
دروسس -ا ‘ م -دارسس م -رم -وق -ة وم-راك-ز ك-وري-غ-راف-ي-ة
وطنية ودولية .وقد حصسلت سسنة  ٢٠١5على ا÷ائزة
الوطنية للرقصس ‘ فئة اإلبداع ،وأاكدت ÷نة التحكيم
حينها على قابلية الفرقة إلدماج لغات فنية جديدة

سسأالناها عن اŸواضسيع التي تتطرق إاليها الفرقة،
فقالت إانها تعنى بالروح ،اإلنسسان ،واألشسياء الصسغÒة
والتفاصسيل ‘ .األخ ،Òطلبنا من فÒجينيا إان كانت
ل-ه-ذه اله-ت-م-ام-ات عÓ-ق-ة ب-واق-ع-نا اŸعيشس وقضسايا
السس -اع -ة ،ف-رّدت ال-ف-ن-ان-ة اإلسس-ب-ان-ي-ة ب-اإلي-ج-اب‘« :
النهاية نتحدث عن أامور عاŸية مشسÎكة Áكن أان
–دث للجميع ‘ ﬂتلف أاصسقاع العا ،⁄سسواء ‘
ا÷زائ -ر أاو ن -ي -وي -ورك أاو ال -ه -ن -د ،ه-ي أاشس-ي-اء –دث
للجميع وهي ‘ الغالب أاشسياء روحية».

إششهار
إ

تسساهم ‘ ‰و الفعل الركحي .قّدم كل من فرجينيا
غ -ارسس -ي-ا ودام-ي-ان م-ون-ي-وز ،وه-م-ا م-ؤوسسسس-ا ال-ف-رق-ة،
عرضسا باŸهرجان الدو‹ الثامن للرقصس اŸعاصسر
با÷زائر حمل عنوان «أافضسل ما عندك».
وع -ل -ى ه -امشس ه -ذا ال -ع -رضس ،ال -ت -ق -ي -ن -ا ال-ف-ن-ان-ة
اإلسسبانية فÒجينيا غارسسيا ،التي قالت لـ»الشسعب» اإن
هذه هي أاول زيارة لها للجزائر ،وأاكدت أانها قد تكون
فرصسة لÓحتكاك بالفن ا÷زائري والسستفادة منه ‘
أاع-م-ال م-ق-ب-ل-ة .سس-أال-ن-ا فÒج-ي-ن-ي-ا ع-ن ال-ع-رضس الذي
قدمته فرقتها ،فقالت إانه يتحدث عن كيفية اإيجاد
التوازن ‘ أاي نوع من العÓقات :الصسداقة ،ا◊ب،
ال-ع-ائ-ل-ة ..وك-ي-ف ي-دخ-ل ع-ل-ى ه-ذه ال-عÓ-ق-ات التوتر
ال-ذي ي-ظ-ه-ر دائ-م-ا ،ل-ك-ن-ن-ا ن-ح-اول إان-ه-ائ-ه ومعا÷ته
بالتوازن.

–تضشنه مدينة نابل بدءا من اليوم

وإسشيني إألعرج وعÓوة كوسشة ‘ ملتقى للروإية إلعربية بتونسس

يشش -ارك ال -روائ -ي -ان ا÷زائ -ري -ان واسش -ي -ن-ي
لو¤
لع - -رج وعÓ- -وة ك- -وسش- -ة ‘ ،ال- -دورة ا أ
ا أ
Ÿل-ت-ق-ى ال-رواي-ة ال-ع-رب-ي-ة ب-ن-اب-ل (شش-مال ششرق
تونسس) التي تعقد فعالياتها من  ٤إا 6 ¤مايو
ا÷اري ب - -حضش- -ور روائ- -ي Úم- -ن ع- -دة ب- -ل- -دان
عربية ،وفقا للصشحافة التونسشية.
سس-ي-نشس-ط واسس-ي-ن-ي األع-رج خÓ-ل ه-ذه ال-ت-ظاهرة
األدبية ،التي تنظم –ت شسعار «الرواية التاريخية»
وتكّرم الروائي التونسسي حسسن Úبن عمو ،مداخلة

بعنوان« :الرواية والتاريخ :هشساشسة العÓقة وارتباك
ا◊دود» ‘ .ح Úسستكون ورقة عÓوة كوسسة حول
«Œليات التاريخي ‘ الرواية العربية».
م- -ن ال- -روائ- -ي ÚاŸشس- -ارك ‘ Úه- -ذا اŸل- -ت- -ق- -ى،
السس -ودا Êأام Òت -اج السس -ر وال -ع -راق-ي ح-ك-مت ا◊اج
والتونسسي جلول عزونة واŸصسري ناصسر عراق.
وي -ه -دف ه -ذا اŸل -ت -ق -ى ،ال -ذي ت-ن-ظ-م-ه اŸن-دوب-ي-ة
ا÷هوية للشسؤوون الثقافية بنابل ،إا ¤تسسليط الضسوء على
واقع الرواية ‘ العا ⁄العربي وفقا للقائم Úعليه.

الششعب ٢٠١٧/٠٥/٠٤
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عامر شسفيق (مدرب إŸنتخب إلوŸبي ) لـ «إلشسعب»:

جاهزون لتشسريف األلوان الوطنية ‘ أالعاب التضسامن اإلسسÓمي
–ضس ÒإŸنتخب لتصسفيات إلألعاب إلأوŸبية  2020هدفنا
لعب نصسر حسس Úداي لكن األكيد
أان-ه-م لع-ب-ون م-وه-وب-ون وأان-ا م-تأاكد
أان -ه -م سس -ي -حضس -ون ب -ال -ف -رصس -ة ال-ت-ي
ينتظرونها.

أإكد عامر شسفيق مدرب إŸنتخب
لوŸبي ‘ حوإر ل»إلشسعب» أإن
إ أ
إلتحضسÒإت لدورة إلعاب
لسسÓمي إلتي
إلتضسامن إ إ
سستجري بباكو عاصسمة
أإذربيجان جرت ‘ ظروف
جيدة وكل إلÓعب Úوإعون
باŸسسؤوولية إŸلقاة على عاتقهم.

@م -ا ه-و إل-ه-دف م-ن إŸشس-ارك-ة ‘
لسسÓمي؟
أإلعاب إلتضسامن إ إ

@@ال- -ه- -دف ه- -و –ضس Òال- -ن- -خ- -ب- -ة
اŸوج- -ودة ل- -ت- -ك- -ون ج- -اه -زة خ Ó-ل
اŸواعيد اŸقبلة و ل يخفى عليكم
أاننا سسنلعب ثÓث مباريات رسسمية و
هو أامر مهم بالنسسبة لهذه اÛموعة
ك -م -ا أان -ه -ا سس -ت -خ-وضش أاول م-ن-افسس-ة
رسسمية لها و هو أامر ايجابي ‘ حد
ذات- -ه حسسب رأاي ألن- -ه يسس- -م- -ح ل- -ه -ا
بكسسب اÈÿة و التجربة التي تصسبو
إال -ي -ه -ا دون نسس -ي -ان الح -ت -ك -اك م -ع
اŸسس- -ت- -وى ال- -ع- -ا‹ ‘ ظ- -ل ت -واج -د
منتخبات قوبة على غرار تركيا.

حاوره :عمار حميسسي

من جهة أاخرى وصسف عامر شسفيق
م -واج -ه -ة اŸن -ت -خب األوŸب -ي أام-ام
ن- -ظÒه اÙل- -ي ب- -اŸف- -ي- -دة ألن- -ه- -ا
سس -م -حت ل-ه بضس-ب-ط آاخ-ر الÎت-ي-ب-ات
اÿاصسة بالتشسكيلة قبل السسفر غدا
ا÷م - -ع- -ة إا ¤ب- -اك- -و ÿوضش غ- -م- -ار
اŸنافسسة.
ك- -م- -ا أاك- -د شس- -ف -ي -ق أان ال -ه -دف م -ن
اŸشس-ارك-ة ه-و ب-ن-اء م-ن-ت-خب اوŸب-ي
ق - -ادر ع - -ل- -ى تشس- -ري- -ف ا÷زائ- -ر ‘
اŸنافسسات اŸقبلة خاصسة تصسفيات
األل - -ع - -اب الوŸب - -ي - -ة  2020التي
سستنطلق ‘ الفÎة اŸقبلة.
@ (إلشس- - - - -عب) ك - - - -ي - - - -ف ج - - - -رت
إل -ت -حضسÒإت ق -ب -ل إŸشس -ارك -ة ‘
لسسÓمي؟
أإلعاب إلتضسامن إ إ
@@ شس -ف -ي -ق  -ال- -ت- -حضسÒات ج -رت

بطريقة عادية حيث قمنا بتقسسيم
طريقة العمل إا ¤مراحل من أاجل
ا◊صسول على نتائج أافضسل وهذا من
خ Ó- - -ل ب- - -ر›ة ع- - -دة ت- - -ربصس- - -ات
ل -ل-حصس-ول ع-ل-ى ال-ت-ول-ي-ف-ة اŸن-اسس-ب-ة
ف -ك -م -ا ت -ع -ل-م-ون اŸن-ت-خب ‘ إاط-ار
التكوين فقط و مازال هناك عمل

ك -ب Òي -ن -ت -ظ -رن -ا م -ن أاج -ل الرت-ق-اء
Ãسس -ت -وى ال -ن-خ-ب-ة خ-اصس-ة أان ه-دف
ال–ادي - -ة ه - -و –ضس ÒاŸن - -ت - -خب
ل -ي -ك -ون ج -اه -زا ق -ب -ل ب -داي -ة غ-م-ار
تصسفيات األلعاب األوŸبية  2020ألن
ه-دف-ن-ا ه-و ال-ت-أاه-ل ل-ث-ا Êم-رة ع-ل-ى
التوا‹ لهذا اŸوعد اŸهم و جميع
الÓعب ÚاŸتواجدين عاقدين العزم
على العمل بطريقة جيدة من أاجل
–قيق نتائج أافضسل.
@معظم إلÓعب Úغ ÒمعروفÚ
لصس -ن -اف
لن- -ه -م ي -ل -ع -ب -ون م -ع إ أ
أ
إلصس-غ-رى ‘ ف-رق-ه-م أإل ت-خشس-ون

نقصش إÈÿة؟

@@ ب -ال -ف -ع -ل ك -ل ال Ó-ع -ب Úت-ق-ري-ب-ا
ي -ل -ع -ب -ون ‘ األصس -ن-اف الصس-غ-رى ‘
ف- -رق- -ه- -م ب -ح -ك -م ع -ام -ل السس -ن ألن
اŸنتخب ‘ األصسل هو خاصش بفئة
أاقل من  20سسنة لكن من أاجل ضسمان
أافضس -ل –ضس Òل -تصس -ف -ي-ات األل-ع-اب
األوŸبية  2020ارتأات ال–ادية أان
ت- -ب -دأا اآلن فÎة ال -ت -حضس Òوت -ف -ادي
تضس -ي -ي -ع ال -وقت وه-و م-ا نصس-ب-و إال-ي-ه
وبالتا‹ فكان علينا تشسكيل اŸنتخب
من هذه الفئة العمرية التي  ⁄تنل
فرصستها ◊د اآلن مع فرق األكابر
م -ا ع -دا ال -ق-ل-ة ع-ل-ى غ-رار خ-اصس-ف

نهائي كأاسش إ÷زإئر للكرة إلطائرة (سسيدإت):

مواجهـ ـة واع ـدة ب ÚاÛمـ ـع البـ ـÎو‹ ومشسعل بجاية
سسيجمع نهائي كأاسش إ÷زإئر للكرة إلطائرة (سسيدإت) Ÿوسسم  ،2017- 2016يوم إلسسبت (سسا )14:00
بالبليدة ،إÛمع إلبÎو‹ ومنافسسه مشسعل بلدية بجاية ‘ ،لقاء متباين تتمتع فيه إلبÎوليات
لفضسلية وإلسساعيات لتحقيق كأاسسهن إلعاشسرة توإليا.
با أ

ف -إاذا ك -ان م -ت -ت -ب -ع -و ال -ك-رة ال-ط-ائ-رة
النسسوية يراهنون على فوز اÛمع
البÎو‹ بالنظر لÌاء التعداد وخÈته
اŸي- -دان- -ي -ة ال -ك -بÒة ،ف -إان اŸشس -ع -ل
البجاوي سسيعمل من
جهته على –قيق مفاجأاة من العيار
ال -ث -ق -ي -ل وأايضس-ا وضس-ع ح-د ل-ل-ه-ي-م-ن-ة
البÎولية اŸتواصسلة منذ عام .2008
وسسينشسط النادي العاصسمي (مولودية
ا÷زائر سسابقا) يوم السسبت ،مباراته
النهائية الـ 11على التوا‹ منها تسسع
ب - -ال - -تسس - -م - -ي - -ة ا÷دي - -دة (اÛم- -ع
ال -بÎو‹) ،وك -ل -ه ط -م -وح ‘ ال -ظ -ف-ر
ب- -ال- -ك- -أاسش رق -م  28وال-ع-اشس-ر ع-ل-ى

التوا‹.
وسس-يسس-ت-ف-ي-د اÛم-ع ح-ام-ل الكأاسش،
أام-ام ال-ب-ج-اوي-ات ،م-ن خÈة لع-ب-ات-ه
الدوليات على غرار خمتاشش ،بن
سس- - -ا ⁄و أاود ÊاŸت- - -ع - -ودات ع - -ل - -ى
اŸباريات العالية اŸسستوى لسستعادة
ال -ث -ن -ائ -ي -ة (ال-ب-ط-ول-ة وال-ك-أاسش) ال-ت-ي
ضساعت منه اŸوسسم اŸاضسي.
ل-ك-ن م-ب-اري-ات ال-ك-أاسش وخ-اصس-ة منها
ال-ن-ه-ائ-ي-ات ،ل ت-تشس-اب-ه م-ع م-ب-اري-ات
البطولة ،وهو ما يجعل البجاويات،
ال Ó- -ئ- -ي ي- -ط- -م- -ح- -ن ‘ ال- -ث- -أار م- -ن
منافسسهن الذي فاز عليهن ‘ نهائي
نسسخة  2014 - 2013بنتيجة (،)0-3

@ك-ي-ف ت-رى ›م-وع-ة إŸن-تخب
إلوطني ‘ موعد باكو؟

@@ هي ›موعة متوازنة ‘ ظل
تواجد تركيا وفلسسط Úإاضسافة إا¤
سسلطنة عمان وهي منتخبات قوية
وت- -ك- -ل- -م- -ن- -ا م- -ع الÓ- -ع- -ب Úال- -ذي -ن
سس -ي-دخ-ل-ون اŸن-افسس-ة ب-دون ضس-غ-ط
Ãا أان الهدف األسساسسي هو تشسريف
األل -وان ال -وط -ن -ي -ة والح -ت -ك -اك م-ع
اŸسس- -ت- -وى ال -ع -ا‹ وه -م واع -ون Ãا
ي -ن -ت -ظ -ره -م وأاع -ت -ق-د أان اŸواج-ه-ة
األو ¤أام -ام ت -رك -ي -ا سس -ت -ك-ون م-ه-م-ة
بالنسسبة لهم من أاجل كسسب الثقة ‘
ب- -اق -ي اŸواج -ه -ات أام -ام ف -لسس -طÚ
وعمان.

زيدإن:

م ـ ـ ـازال ـ ـ ـ ـت أامامنـ ـ ـ ـا
مرحلة ثانية حاسسمة

يطمحن ‘ كسسر سسلسسلة انتصساراته
اŸتواصسلة.
ل- -ب -ل -وغ آاخ -ر ﬁط -ة Ÿن -افسس -ة ه -ذا
اŸوسسم ،اسستفادت لعبات اÛمع
البÎو‹ من مشسوار سسهل بإاقصسائهن
ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ،شس-ب-اب ت-وج-ة (،)0-3
ا–اد دلسش ( )0-3و‚م الشسلف (-3
 ‘ .)1اŸق - -اب- -ل ،اج- -ت- -از اŸشس- -ع- -ل
ع- - -ق- - -ب - -ات ن - -ادي ع ÚالÎك ()0-3
وج -اري -ه ال -ب -ج -اوي : Úال -وداد ()0-3
والسسريع ( .)1-3وسسيدير اŸباراة
ال- -ن -ه -ائ -ي -ة ‘ نسس -خ -ت -ه -ا اÿمسس،Ú
رباعي التحكيم اŸشسكل من بلحاج،
بوزيد ،بن تواتي وخلفون.

رإ‹ –ــــدي إلصسحــــاري:

اإل–ادية تسستع Úبشسريك تقني فرنسسي ‘ موعد أاكتوبر
تخلت إل–ادية إ÷زإئرية للرياضسات إŸيكانيكية عن إلشسريك إليطا‹  -إ÷زإئري ،إلسسابق «آإرإك
سسبور» ،إلذي تكفل خÓل إلطبعة إلثانية لرإ‹ «–دي إلصسحاري إلدو‹» ( 30أإكتوبر 7 -نوفمÈ
 ،)2016بتسسي Òإ÷انب إلتقني للسسباق وفضسلت هذه إŸرة إلتعامل ‘ إلطبعة إلثالثة إŸزمع تنظيمها
أإوإخر شسهر إكتوبر ،مع شسركة «رإد  »44إلفرنسسية وإلتي ‘ رصسيدها  35سسنة من إÈÿة ‘ أإك Èإلسسباقات
لول للهيئة إلفيديرإلية ،آإم Òبن عمر.
إلدولية ،حسسبما علم من إلنائب إ أ

وأاكد بن عمر ‘ تصسريح لـ»واج»:
ت -خ -ل -ي -ن-ا ع-ن اŸؤوسسسس-ة الي-ط-ال-ي-ة
«آاراك سسبور» وفضسلنا التعامل مع
الشس- -رك- -ة ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة «راد « 44
اıتصسة ‘ راليات راد التي Œوب
الصس - -ح - -اري ال - -كÈى واŸسس- -اف- -ات
الطويلة وهي –وز على  35سسنة
خÈة ‘ هذا اÛال»
وق- - - - -ال اŸسس- - - - -ؤوول ال- - - - -ث - - - -ا‘ Ê
ال-ف-ي-دي-رال-ي-ة ،ع-ل-ى ه-امشش اخ-ت-تام
سس- -ب- -اق ال- -ت- -ح- -م- -ل ع- -ل- -ى ال- -رم -ال
للدراجات النارية بتيشسي ( بجاية)،
« اŸتعامل الفرنسسي سسيشسرف على
ا÷انب ال - -ت - -ق - -ن - -ي ب - -اسس - -ت- -خ- -دام
ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ووسس-ائ-ل
اتصسال ‘ تسسي Òقوافل الدراجات
النارية واŸركبات بأانواعها بطريقة
ن-اج-ع-ة ج-دا ،أاحسس-ن م-ن اŸت-ع-ام-ل
اليطا‹ وهو من سسيتكفل ،بإاعداد
«ال- -راد ب- -وك» (م- -رشس- -د ال- -ط -ري -ق)
وجلب أاجهزة –ديد اŸواقع عن
ب- -ع- -د ،ع Ó-وة ع -ل -ى وضس -ع شس -رائ -ح
إالكÎونية داخل كل مركبة ،توضسح
ب- -دق- -ة وقت الن- -طÓ- -ق وال -وصس -ول
واŸكان الذي يتواجد فيه السسائق
والعوائق األخرى».
ك- -م -ا سس -ي -ق -وم الشس -ريك ال -ف -رنسس -ي

بإاعداد «القوان Úالدولية التي تسسÒ
سسباق را‹ صسحاري الدو‹ ورسسم
اŸسسار الصسحراوي الذي سسيمر به
اŸشساركون خÓل اŸسسابقة».
وذك - - -ر ب - - -ن ع- - -م- - -ر أان ال–ادي- - -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ري-اضس-ات اŸي-ك-انيكية
بصس-دد ال-ق-ي-ام «ب-ال-دع-اي-ة واإلشسهار
ل -ه -ذا ال -را‹» ،ح -يث وضس-عت «أاكÈ
سس- -ب- -اق ج- -زائ- -ري دو‹ ‘ اÛل -ة
ال-ف-رنسس-ي-ة الشس-ه-رية ،»44« ،ب -ه-دف

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

ج- - -لب مشس - -ارك Úأاج - -انب ‘ ه - -ذا
اŸوع -د ال -ري-اضس-ي» ،مضس-ي-ف-ا «أان-ن-ا
بصس- -دد إا‚از م- -ع شس- -رك -ة «راد »44
موقع جديد ‘ األنÎنت.
وختم نفسش اŸتحدث قائ◊ « :Óد
اآلن أاحصسينا  31سسائقا أاŸانيا و11
ف- -رنسس- -ي- -ا وإاي- -ط- -ال -ي Úوسس -ع -وديÚ
سسجلوا أانفسسهم ‘ قائمة ما قبل
التسسجيÓت ،للمشساركة ‘ را‹ راد
الدو‹».

إ–اد إ÷زإئر ـ أإهلي طرإبلسش:

تعي Úا◊كم التونسسي يوسسف سسرايري إلدارة اللقاء
لدإرة لقاء إ–اد
ع Úإ◊كم إلدو‹ إلتونسسي يوسسف سسرإيري إ
إ÷زإئر وأإهلي طرإبلسش إلليبي ،إ÷معة  12ماي على إلسساعة
لو¤
إلسسادسسة مسساء Ãلعب  5جويلية◊ ،سساب إ÷ولة إ أ
للمجموعة (ب) من دور ›موعات رإبطة أإبطال إفريقيا حسسبما
أإعلنته إلكونفدرإلية إلفريقية لكرة إلقدم أإمسش.

وسسيكون ‘ مسساعدة التونسسي سسرايري مواطنيه أانور حميلة وﬁسسن بن سسا.⁄
و‘ إاطار نفسش ا÷ولة ،سسيواجه الزمالك اŸصسري ضسيفه كابسش يونايتد
(زÁبابوي) ا÷معة  12ماي ،على السساعة التاسسعة ليÃ Óلعب برج العرب.
وسسيدير هذا اللقاء ا◊كم اإليفواري دينيسش دÁبيليÃ ،سساعدة مواطنه
أاشسيمي هÒمان أارت ÒميÓن أاغي والغا Êعيسسى يايا.
وسسيتأاهل اŸتصسدر والوصسيف من كل ›موعة إا ¤الدور ربع النهائي بعد
سستة لقاءات.

أاك- -د م -درب ن -ادي ري -ال م -دري -د
لكرة القدم زين الدين زيدان أان
أام -ر ال -ت -أاه -ل إا ¤ن -ه -ائ -ي راب -ط -ة
أابطال أاوروبا  ⁄يحسسم بعد رغم
الفوز ‘ لقاء الذهاب أامام أاتليتكو
م- -دري- -د ( )0-3سس- -ه- -رة ال -ث Ó-ث -اء
بÈنابيو ‘ اللقاء نصسف النهائي
ذهابا.
وق- - -ال زي - -دان ‘ تصس - -ري - -ح - -ات
إاعÓمية ‘‘  ⁄نحقق أاي شسيء بعد،
مازالت هناك جولة
ثانية وكل شسيء ‡كن أان يتغ.Ò
دع - - -ون - - -ا ن - - -ؤوج- - -ل ا◊ديث ع- - -ن
اŸسستقبل Ÿا بعد تلك اŸواجهة
اŸق- -ررة ل -ي -وم  10م -اي» رافضس-ا
التحدث عن التأاهل.
وتابع كÓمه « أانا ﬁظوظ ألÊ
أام - -لك ه - -ذا ال- -ف- -ري- -ق .ح- -اول- -ن- -ا
السستمتاع Ãا نقدمه و‚ح األمر
ألننا ‰لك لعب Úكبار بإامكانيات
رائعة» مادحا لعبيه.
وأاضس- - -اف زي - -دان «‘ ال - -ف - -ري - -ق
اŸدريدي لدي  24لعبا ‡يزا،
أانا أاحتاجهم جميعا حتى النهاية،
رسس-ال-ت-ي ل-ن ت-ت-غ Òوسس-ن-ح-قق هذا
سسويا».
هذا وقد “كن الدو‹ الÈتغا‹
ك -ريسس -ت -ي -ان -و رون -ال -دو م -ن ق-ي-ادة
ال-ف-ري-ق اŸل-ك-ي ل-ل-ف-وز ب-ال-ثÓ-ثية
ووصسوله لهدفه رقم  400بقميصش
«اÒŸينغي».

العدد
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بر›ـ ـ ـة اŸبـ ـ ـاراة ›ـ ـ ـددا Ãلع ـ ـب  ٥جويليـ ـ ـ ـة
“ت إعادة بر›ة لقاء مولودية إ÷زإئر ودفاع تاجنانت ◊سساب إ÷ولة  25من بطولة
لوŸبي ،يوم إلسسبت إŸقبل
لو ¤موبيليسش ›ددإ Ãلعب  5جويلية إ أ
إلرإبطة إÎÙفة إ أ
لو¤
( 16:00سسا) ،بعدما نقلت إŸبارإة إلتي تدخل ضسمن إ÷ولة إلـ 25من بطولة إلرإبطة إ أ
إ ¤ملعب عمر حمادي ‘ مرت Úسسابقت.Ú

و ⁄ت- -ق -دم راب -ط -ة ك -رة ال -ق -دم
اÎÙف - -ة ‘ ا÷زائ- -ر ،ال- -ت- -ي
نشس - -رت ا Èÿأامسش األرب - -ع- -اء
ع -ل -ى م -وق -ع -ه-ا الل-كÎو ،Êأاي
ت - -فسسÒات ع - -ن أاسس - -ب- -اب ه- -ذا
التغي Òا÷ديد.
وسسيكون ملعب  5جويلية بالتا‹
مسس -رح -ا Ÿق -اب -ل -ت Úاث -ن-ت‘ Ú
ظ -رف  24سس-اع-ة ،ب-اع-ت-بار أانه
سس- -ي- -ح- -تضس -ن ‘ ال -ي -وم اŸوا‹
ال - - -ل - - -ق- - -اء اÙل- - -ي ب Úا–اد
ا◊راشش وك- -انت ال- -راب -ط -ة ق -د
ق - -ررت ‘ وقت سس- -اب- -ق ت- -أاخÒ
مباراة نصسر حسس Úداي وشسبيبة
السساورة إا ¤يوم األحد بدل من
السس - - - - -بت Ãل- - - - -عب  20أاوت
ب -ال -ع-اصس-م-ة ب-داي-ة م-ن السس-اع-ة
.16:00
إلÈنامج إلكامل للجولة :25
إلسسبت  6ماي :)16:00( 2017

ا÷زائ- -ر م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر-
دفاع تاجنانت
ت -ي -زي وزو :شس -ب -ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل -
شسباب قسسنطينة
اŸدية :أاوŸبي اŸدية  -شسباب
بلوزداد

ا–اد بلعباسش  -سسريع غليزان
مولودية وهران  -وفاق سسطيف
(دون جمهور)
شسباب باتنة  -مولودية بجاية
(دون جمهور)

نادي ÿويا:

األحد  ٧ماي :201٧
نصس - -ر حسس Úداي  -شس - -ب - -ي - -ب- -ة
السساورة ()16:00
ا–اد ا◊راشش  -ا–اد ا÷زائر
()1٧:45

بلمـ ـ ـ ـاضسي يتحصسـ ـ ـل علـ ـى جائـ ـزة
أافضسـ ـ ـ ـ ـل مـ ـ ـدرب لشسهـ ـ ـر أافري ـ ـل
–صسل إ÷زإئري جمال بلماضسي إلذي يشسرف
على نادي ÿويا إلقطري على جائزة أإفضسل
مدرب عن شسهر أإفريل  ‘ 2017بطولة
‚وم قطر لكرة إلقدم إلتي أإسسدل إلسستار
عليها قبل أإيام بتتويج ÿويا للمرة
إÿامسسة ‘ تاريخه.
وتعد هذه اŸرة الثانية خÓل اŸوسسم
ال-ت-ي ي-حصس-ل ف-ي-ه-ا ب-ل-م-اضس-ي على جائزة
اأفضسل مدرب بعدما حصسل عليها ‘
شسهر جانفي .201٧
ون- - -ال ف - -ري - -ق ÿوي - -ا  ٧ن -ق -اط م-ن
اŸباريات الثÓث التي اأحرز خÓلها 9
اأهداف ودخل مرماه  4اأهداف.
ك- -م -ا ت -وج ال -ن -ج -م الإسس -ب -ا Êتشس -ا‘
هÒن -ان -دي -ز لعب ف -ري -ق السس -د ع -ل-ى
جائزة اأفضسل لعب عن شسهر اأفريل
وه -ذه اŸرة ال -ث -ان -ي -ة خ Ó-ل اŸوسس -م
ا÷اري ال -ت -ي ي -حصس -ل ف -ي -ه-ا الÓ-عب
على ا÷ائزة بعدما حصسل عليها ‘
شسهر ديسسم.2016 È
وقدم تشسا‘ مسستوى ‡يز مع فريقه
‘ ب- -ط- -ول- -ة ‚وم ق- -ط -ر ب -اŸب -اري -ات
ال -ث Ó-ث ال -ت -ي ل -ع -ب-ه-ا السس-د ‘ شس-ه-ر
اأفريل.

ويسستهام:

إادارة النادي تبقي على اŸدرب بيليتشش
قررت إدإرة نادي
ل‚ليزي
ويسستهام إ إ
لبقاء على
لكرة إلقدم إ إ
مدربها إلكروإتي
سسÓف Úبيليتشش Ÿوسسم
آإخر رغم ترإجع مسستوى
إلفريق هذإ إŸوسسم
مقارنة باŸوسسم إŸاضسي
حسسب ما أإفادت تقارير
إعÓمية إ‚ليزية.
وك -تب م -وق -ع (ت -وكسس -ب -ورت)
«بيليتشش لن يرحل عن تدريب
نادي ويسستهام اإل‚ليزي ‘
ن - - -ه - - -اي- - -ة اŸوسس- - -م ا÷اري
ب- -ال- -رغ -م م -ن ال -ن -ت -ائ -ج غÒ
اŸرضس-ي-ة ال-ت-ي سس-ج-ل-ها ◊د
اآلن ال- -ف- -ري- -ق ‘ ال -ب -ط -ول -ة
اŸمتازة لكرة القدم».
وكان نادي ويسستهام قد أانهى
اŸوسس -م اŸاضس -ي ال -ب -ط -ول -ة
ﬁت ÓاŸركز السسابع ،إال اأنه
ب- -ات م- -ن اŸؤوك -د أان ي -ن -ه -ي
اŸوسس- -م ا◊ا‹ ‘ ال- -نصس -ف

األسسفل من جدول الÎتيب.
وخسسر «الهامرز»  16مباراة
م- - -ن أاصس- - -ل  35م- -ب -اراة ‘
ال -ب -ط -ول -ة ،وت-رددت ‘ وقت
سس -اب -ق أان -ب -اء ع -ن م -راج -ع -ة
موقف اŸدير الفني “هيدا
لÓسستغناء عن خدماته غÒ
أان مصس -ادر ق -ري-ب-ة م-ن صس-ن-ع
ال -ق -رار ‘ ويسس -ت -ه-ام أاب-ل-غت

(ت- - -وكسس- - -ب - -ورت) أان اŸدرب
ال -ك-روات-ي ي-ح-ظ-ى Ãسس-ان-دة
مسس - - -ؤوو‹ ال - - -ن - - -ادي ،وم- - -ن
اŸتوقع أان يكون على رأاسش
ال -ق-ي-ادة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ‘
اŸوسسم القادم.
يذكر أان نادي ويسستهام يضسم
‘ صسفوفه الدو‹ ا÷زائري
سسفيان فغو‹.

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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أأهمي ـ ـة ألقصص ـ ـة ف ـ ـي أŸرأجعـ ـة:

ت - -ع- -ت Èإل- -قصس- -ة م- -ن ب Úأإه- -م إل- -وسس- -ائ- -ل
لنها توصسل لهم
لطفال ،أ
إل-ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة ل-دى إ أ
أإف-ك-ارإ ق-ي-م-ة وث-م-ي-ن-ة ولها دللت بطريقة
لن -ه -ا ت -رت-ك-ز ع-ل-ى سس-رد
سس -ه -ل -ة وبسس -ي -ط -ة ،أ
إŸع -ل -وم -ات إ◊ق-ي-ق-ي-ة أإو إÿي-ال-ي-ة ب-أاسس-ل-وب
ي -ج -ع -ل إل -ت Ó-م -ي -ذ ي-أاخ-ذون م-ن-ه-ا إل-عÈة أإو
إ◊كمة إلتي يوظفونها وقت إ◊اجة.

نبيلة بوقرين

هذا ما يعني اأن اختيار اأنواع القصضصس التي
تقدم للأطفال اأكثر من ضضروري حتى نجعلهم
يسضتفيدون منها في كل المجالت ،سضواء في
ح -ي -ات -ه -م ال -ي -وم -ي -ة وف-ي ال-م-درسض-ة م-ن خ-لل
توظيف المعلومات التي اسضتنتجوها ،ما يعني
اأنها تثري رصضيدهم المعرفي بنسضبة اأكبر ،سضواء
عن طريق النسضخة الورقية اأو الإلكترونية بما
اأننا في عصضر التكنولوجيا والرقمنة.
فالأولياء مطالبون بجعل اأبناءهم يتوجهون اإلى
القصضة التي لها دللت ومعاني تفيدهم وفي
نفسس الوقت تعتبر اأفضضل وسضيلة من اأجل حثهم
على المطالعة التي تعد اأسضاسس نجاحهم في
مشضوارهم الدراسضي ،خاصضة في اأوقات الفراغ
حتى ل يلجاأون اإلى اأمور اأخرى ،بالنظر اإلى
الخطر الذي يحدق بهم في الشضارع على غرار
المخدرات.
ك- -م- -ا ت -وج -د ع -دة اأن -واع م -ن ال -قصضصس ه -ن -اك
ال-ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة ،ال-ت-رف-ي-ه-ي-ة ،ال-ع-ل-م-ي-ة ،ال-ت-اري-خ-ي-ة

ع Úتيموشصنت (:)45

والخيالية ولهذا يجب اأن يكون النتقاء الأنسضب
ل -لأط -ف -ال ب -م -ا يسض -اه -م ف-ي ت-ط-وي-ر اأف-ك-اره-م
واإث-رائ-ه-ا ل-ك-ي ي-ك-ون-وا م-ل-م-ي-ن ب-ك-ل المجالت،

سصر أ÷وهرة ألثمينة

يحكى أان في قديم الزمان كان هناك
رجل عجوز يعيشس مع أابنائه الثلثة في
سضعادة وسضلم يغمرهم الحب ،وفي يوم
م -ن األي -ام أاصض -اب األب م -رضس شض -دي -د
وازداد األلم عليه حتى اقترب أاجله.
وكان األبناء الثلثة يتنافسضون دائمًا في
رع -اي-ة وال-ده-م ال-م-ريضس وال-ع-ن-اي-ة ب-ه،
وذات ي - -وم ط - -لب اإلب- -ن األصض- -غ- -ر م- -ن
إاخواته أان يسضمحوا له بأاخذ أابيه إالى
منزله حتى يتمكن من رعايته وخدمته
بشضكل دائم ،فرفضس اإلخوة في البداية
ولكنهم وافقوا عندما أاخبرهم أاخوهم
أانه سضوف يتنازل لهم عن نصضيبه من
ميراث والده إان وافقوا.
وب -ال -ف -ع-ل أاخ-ذ اإلب-ن األصض-غ-ر أاب-اه إال-ى
منزله ،وتعاون مع زوجته على رعاية
والده حتى مات ،وفي ليلة من الليالي
رأاى اإلبن األصضغر أاباه في المنام يخبره
أان -ه ق -د خ -ب -أا ل-ه ك-ن-زاً ف-ي م-ك-ان ب-ع-ي-د
ج -داً ...ف -ي الصض -ب-اح ات-ج-ه اإلب-ن ع-ل-ى
الفور إالى المكان الذي أاخبره به أاباه في
ال-ح-ل-م ،ف-وج-د صض-ن-دوقً-ا صض-غ-ي-راً م-ليئا
بالمجوهرات الثمينة واألموال ،فأاخذ
اإلب -ن الصض -ن -دوق وذهب ب -ه إال-ى إاخ-وت-ه
يقصس عليهم ما حدث معه ،فقالوا له:
لقد تنازلت لنا من قبل عن نصضيبك في
ميراث والدك ،واآلن ليسس لك الحق في
هذه األموال.
وف -ي ال -ل -ي -ل -ة ال -ت-ال-ي-ة ،رأاى اإلب-ن ن-فسس

Óذكياء
ل أ
فقط

ال -ح -ل -م م -ن ج -دي-د ،وع-ن-دم-ا ع-ث-ر ع-ل-ى
األموال ذهب بها إالى إاخوته مرة أاخرى،
وتكرر معه ما حدث وأاخذوا المال دون
أان يعطوه أاي شضئ ...عاد اإلبن حزيناً إالى
منزله وفي هذه الليلة رأاى أاباه في منامه
أان- -ه ق- -د وضض- -ع دي- -ن- -اراً ف -ي ج -رة ال -م -اء
ال -م -وج-وده ف-ي ح-ق-ل-ه-م ال-ب-ع-ي-د ،ف-ذهب
اإلب -ن إال -ى إاخ -وت -ه وأاخ -ب -ره -م ب -م -ا رأاى،
فأاخذوا يسضخرون منه ويقولون له :دينار
واحد؟ خذه أانت إان أاردت.
ذهب اإلبن إالى الحقل وأاخذ الدينار وفي
طريق عودته قابل صضياداً عجوزاً يقوم

لأنهم جيل المسضتقبل وهم من سضيحمل المشضعل
لمواصضلة التشضييد والبناء بما بداأ فيه اأجدادنا
واآباوؤنا.

ببيع سضمكتين ،فاقترب منه وسضأاله :كم
ت -أاخ -ذ ث -م -نً-ا ل-ه-ات-ي-ن السض-م-ك-ت-ي-ن ،ف-ق-ال
الصضياد :أانا ل أاريد إال ديناراً واحداً...
فأاعطاه اإلبن الدينار وأاخذ السضمكتين،
وأاع -ط-اه-م-ا إال-ى زوج-ت-ه وط-لب م-ن-ه-ا أان
تعدهما لطعام الغذاء ...وبينما الزوجة
تحضضر السضمكتين وتشضق بطن إاحداهما
وج- -دت شض -ي -ئ ً-ا ي -ل -م -ع بشض -دة ،أاخ -رج -ت -ه
ف-وج-دت-ه ج-وه-رة ك-ب-ي-رة ،وع-ن-دما شضقت
ب -ط -ن السض -م -ك -ة ال-ث-ان-ي-ة وج-دت ج-وه-رة
أاخرى ،وتناقل الناسس أاخبار تلك الجوهرة
الثمينة ،فلما علم الملك أامر بإاحضضارها
له ،وكافأا اإلبن الذي عثر عليها بمال
كثير.

أسص ـ ـم و معنـ ـ ـى

^ رفيدة :في قاموسس معاني
ط -وي -عة اضلضوصض -غ -ي-رة،
سهس ال
مع -ين -ا
األسض -م -ا^ء م -
م-ع - :ه
ال -م -ع-ون-ة ،ال-نصض-يب ،وُرف-ي-دة األسض-ل-م-ي-ة،
مفجيا اهلدزةهكراةن يتسضتتدقابوليحبجوربح اىل اطللمع،سضلكمميان.
وييعدنلعي االلجسضممال،.فيأاثقارلا:ل ر
حاسفضني.
^ إدريسس :ورد في القرآان
^ نوفل :ف-ي ق-ام-وسس م-ع-ان-ي األسض-ماء
ح-دج-ام-ألي-نبلياالء-والجق-هد،ماال-ء،رج-ل
ما-لع -كن-رايهم إاالسضشض-مااًبأل ال
القماعلطتاعءا،لىا:لع﴿طَيوةإْ،ذ اُكلبْرح ِرف،يذكر الضضباع.
رييهسيسَال﴾ع(طمارييا.م:ونمونفل بن
مإنْل ِاكلنَتواافِبل ِإالْدت ِ
جمديجباههللغيز.ارة علمه وكثرة
ف سُض
عابآلديةمن6ا،)5
دراسضته.

تقع في الغرب الجزائري يحدها شضمال البحر الأبيضس
المتوسضط ،شضرقا وهران ،غربا تلمسضان وجنوبا سضيدي
بلعباسس .تعتبر من بين اأهم الوليات السضاحلية ،حيث
تتواجد بها جزيرة رائعة تسضتقطب عددا كبيرا من
ال -مصض -ط-اف-ي-ن ف-ي فصض-ل الصض-ي-ف والسض-ي-اح ع-ل-ى م-دار
السضنة ،اإضضافة اإلى مناطق عديدة زادتها جمال على
غرار الغابات والسضاحات الموجودة بها.
كما تزخر الولية بطابع تاريخي ،بالنظر اإلى تعاقب
عدة حضضارات عليها فينيقية ،نوميدية ،يونانية ،لعبت
دورا كبيرا في تفعيل الحركة التجارية ،بالنظر اإلى
موقعها السضتراتيجي ،حيث تعد منطقة عبور بما اأنها
قريبة من المغرب ،ولها صضلة بوليات اأخرى ،اإضضافة
اإلى الحركة التجارية البحرية مع الإسضبان.

هل تعلم
على إلإطÓق،
وع
^ إأن إأسسرع ن رية ،تقفز 50
لبكتريا إلمجه
إ
طولها في قفزة
ضسعف
وإحدة.
نوإع إلروبيان
إأ
^ إأن إأحد لمحافظة على
يمكن لبيضسه إ
ائة عام بدون
يويته طوإل م
ح
ماء.

∂ë°VG
Éæ©e
^ سسقسساو وإحد مزطول كيفاشس تفرق بين إلذباب
لنثى فقال :إلّلي تكون لصسقة في إلمرإية
إلذكر وإ أ
أإنثى ،وإللي تلقاه قدإم إلقدرة ذكر.
^ خطرة وإحد سسافر أإخذ معاه غير إلسسكر كي سسقسساوه
عÓشس؟ قاللهم :لخاطشس إلغربة مرة.

óLhGC
¥QGƒØdG

^ إختر إلمكان إلمناسسب وإلوقت إلمناسسب
للمرإجعة.
^ صساحب إلمجتهدين وإلمتفوقين.

قـقـــــللوو’’ تتقـ ـق ـــلل
مـع ألسصـ ـبـب

قل :الدولتان الُعظَميان ،والدولتْين العظمَيْين
األولى في حالة الرفع ،والثانية في حالة النصضب
والجر(مثنى :إلدولة إلُع ْ
ظَمى).
ظَمَيَتاِن /أاو الُع ْ
ل تقل :الدولتان الُع ْ
ظَمَيَتْيِن.

الخميسس  ٠٤ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٨ششعبان ١٤٣٨هـ

وثيقة

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

العدد

١٧٣٢٧
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الفجر04.13...............:
مواقيت الظهر12.45...............:
الصسÓة العصسر1٦.32...............:
المغرب19.43..............:
العشسـأء21.12................:
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^  04م-أي  :1953ج-أك شس-وف-أل-ي-يه عمدة ا÷زائر،
اقÎح ل -ق -أء م -ع السس-ي-د ع-ب-د ال-رح-م-ن ك-ي-وان
عضس - -و ال - -ل - -ج - -ن - -ة اŸرك - -زي - -ة ◊زب الشس - -عب
ا÷زائري.
^  04م -أي  :19٦0ا◊ك-وم-ة اŸوؤق-ت-ة ل-لجمهورية
ا÷زائ- -ري- -ة تصس- -در ب- -ي- -أن- -أ ت- -نّ- -دد ف- -ي -ه ب -أŸسس -أع -دات
لمريكية لفرنسسأ.
ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنأبة
عنأبة

اÿميسس  08شسعبأن  1438هـ اŸوافق لـ  04مأي  2017م

ال–ـ ـ ـ ـ ـأد األوروبـ ـ ـ ـ ـي يرح ـ ـ ـ ـب بتمديـ ـ ـ ـ ـد
عهـ ـدة اŸينورسضو بألصضح ـ ـ ـ ـ ـراء الغربيـ ـ ـ ـ ـة

لوربي ،أامسس،
رحب ال–أد ا أ
ل· اŸتحدة على
Ãصسأدقة ا أ
الÓئحة اŸتعلقة بتمديد
ل· اŸتحدة من
عهدة بعثة ا أ
أاجل تنظيم اسستفتأء
بألصسحراء الغربية (اŸينورسسو)،
لمÚ
›ددا مسسأندته ÷هود ا أ
ل‡ية،
العأم للمنظمة ا أ
ليجأد حل عأدل يضسمن حق
إ
تقرير اŸصس Òللشسعب
الصسحراوي.

صسرحت ناطقة باسسم ال–اد الأوربي،
اأن «ال–اد الأوربي يرحب Ãصسادقة
›لسس الأمن Ÿنظمة الأ· اŸتحدة
ع ل ى ا ل  Óئ ح ة ا  Ÿت ض سم ن ة “ د ي د ع ه د ة
اŸينورسسو اإ ¤تاريخ  30اأبريل .»2018
وصس -ادقت ال-ب-ل-دان الأعضس-اء اÿمسس-ة
عشس- -ر Ûلسس الأم- -ن ،ي -وم ا÷م -ع -ة،
بالإجماع ،على الÓئحة )2017( 2351
القاضسية بتمديد عهدة اŸينورسسو اإ¤
تاريخ  30اأبريل .2018
و‘ ه - -ذه ال Ó- -ئ- -ح- -ة ،ج- -دد اأعضس- -اء
›لسس الأم- - - -ن الأ‡ي دع- - - -م - - -ه - - -م
ل س س ت ئ ناف م ف ا و ض س ا ت ا ل سس Óم با ل ن س س ب ة

يطألبون بتسسوية
مسستحقأتهم اŸألية

تتÓحق اŸواسسم وتتشسأبه بألنسسبة
ل–أد ا◊راشس ،بعد أان عÈ
لعبوه عن غضسبهم ودخلوا
›ددا ‘ إاضسراب منذ  48سسأعة،
للمطألبة بتسسوية مسستحقأتهم
اŸألية ‘ ،الوقت الذي بلغ الصسراع
ذروته على رئأسسة النأدي اŸنتمي
لو ¤موبيليسس لكرة
للرابطة ا أ
القدم ،بعد عودة الرئيسس السسأبق
عبد القأدر مأنع للرئأسسة بقرار
قضسأئي.
وقبل سست جولت عن نهاية اŸوسسم
الكروي ،2017-2016 ،يخشسى أانصسار
الصس-ف-راء ،ح-دوث ال-ك-ارث-ة ل-ف-ري-ق-هم،
ال -ذي ي -ب -ق -ى ب -ح-اج-ة إا ¤سست ن-ق-اط
إاضسافية لتفادي أاي مفاجأاة قد تبعث
به إا ¤جحيم القسسم األسسفل.
“ثلت اÿطوة األوŸ ¤انع ‘ Œميد

رونألدو بعد تكرÁــــه
على تسسجيل  400هدف:

هنّأ رئيسس نأدي ريأل مدريد
لسسبأ Êفلورنتينو بÒيرز،
ا إ
أامسس ،اŸهأجم الÈتغأ‹
كريسستيأنو رونألدو على
تسسجيله  400هدف
كÓعب ‘ صسفوف
اŸلكي ،فيمأ أابرز
«الدون» أان هذا
لمر Áثل
ا أ
«ثمرة عمل
الفريق
بأكمله».

تلقى كريسستيانو من
ف-ل-ورن-ت-ي-ن-و ق-م-يصسا بهذه اŸناسسبة،
ي- -ح- -م -ل إاسس -م -ه وم -دون ع -ل -ي -ه «400
هدف» ،وذلك ‘ اŸدينة الرياضسية للريال
ب -ع-د ال-ثÓ-ث-ي-ة ال-ت-ي أاح-رزه-ا ،مسس-اء أامسس

ل-ن-زاع الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ال-ق-ائم منذ
عدة عقود.
واأضس- -افت ال- -ن- -اط- -ق- -ة ب -اسس -م ال–اد
الأوربي ،اأن «ال–اد الأوربي يجدد،
‘ صس - - -ال - - -ح السس- - -ت- - -ق- - -رار والأم- - -ن
باŸنطقة ،دعمه ÷هود الأم Úالعام
لÓأ· اŸتحدة بغية التوصسل اإ ¤حل
سس -ي -اسس -ي ع -ادل ودائ -م وم -ق -ب -ول م-ن
ا ل ط ر ف  ، Úي ض س م ن ح ق ت قر ير ا  Ÿص س Ò
لشس -عب الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ‘ اإط-ار
الÎتيبات اŸطابقة Ÿبادئ واأهداف
ميثاق الأ· اŸتحدة».
واأضسافت ،اأن ال–اد الأوربي «يشسجع
ال- - - -ط- - - -رف( ÚاŸغ - - -رب وج - - -ب - - -ه - - -ة
ال-ب-ول-يسس-اري-و) ع-ل-ى اسستغÓل الفرصسة
ال- -ت- -ي سس- -ن- -ح- -ه- -ا ه -ذا ال -ق -رار وك -ذا
انسس- -ح- -اب ال- -ق -وات ال -عسس -ك -ري -ة م -ن
منطقة الكركرات من اأجل السسعي اإ¤
اإقرار سسلم دائم».
من جهة اأخرى ،دعا ال–اد الأوروبي
«ك - -ل الأط - -راف» ،اإ« ¤احÎام ب- -ن- -ود
و ق ف ا ل نا ر » .
وب -ح -ج-ة م-ك-اف-ح-ة «ال-ت-ه-ريب» ،شس-رع
اŸغ - - -رب ‘ م- - -ن- - -تصس- - -ف اأوت 2016

ب-ج-ن-وب اŸن-ط-ق-ة ال-عازلة الكركرات،
ب -ال -ق-رب م-ن ا◊دود م-ع م-وري-ت-ان-ي-ا،
ب ب ناء ط ر ي ق م ع ب د .
واأدت ه- -ذه الأشس -غ -ال خ Ó-ل الأشس -ه -ر
الأخÒة اإ ¤تصس- - -اع- - -د ال- - -ت - -وت - -ر بÚ
اŸغ -رب وج -ب -ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ،ال-ت-ي
اع- - -تÈت تسس - -ل - -ل اŸغ - -رب اإ ¤ه - -ذه
اŸن -ط -ق -ة اŸت -ن -ازع ع -ل -ي-ه-ا «خ-رق-ا»
ل ت ف ا ق و ق ف ا ل نا ر ا  È Ÿم ‘ ، 1 9 9 1
بحيث اأعربت منظمة الأ· اŸتحدة
عن قلقها اإزاء خطر النزلق.
ه -ذا وج -اءت لئ -ح -ة الأ· اŸت -ح -دة
دع-م-ا Ÿب-ادرة اأم-ي-ن-ه-ا ال-ع-ام اأن-طونيو
غوتÒسس ،الذي ينتظر اأن يقدم ‘
غضسون  30يوما تقريرا من اأجل بعث
 ﬁا د ث ا ت ا لس س  Óم .
كما دعت الÓئحة طر‘ النزاع ،اإ¤
«اإبداء اإرادة سسياسسية والعمل ‘ جو
م Ó-ئ -م ل -ل -ح -وار م -ن اأج -ل اسس-ت-ئ-ن-اف
اŸفاوضسات».
وك -انت م -ن -ظ -م -ة الأ· اŸت -ح-دة ق-د
ف -ت -حت سس -ن -ة  2007م -ف-اوضس-ات بÚ
اŸغ -رب وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ب-ح-يث
انعقدت اآخر دورة ‘ .2012

ا◊سساب البنكي للنادي ،من أاجل منع
ال- -رئ- -يسس ا◊ا‹ ﬁم -د ال -ع -ايب م -ن
Œسسيد وعوده Œاه الÓعب ،Úوهو ما
Óضسراب عن
جعلهم يلجأاون ›ددا ل إ
التدريبات.
و ⁄تÎك هذه التطورات التي حدثت
ل-ن-ادي الضس-اح-ي-ة الشس-رق-ي-ة ل-ل-عاصسمة،
األنصسار بدون شسعور ،حيث أاثارت هذه
ال-وضس-ع-ي-ة ردود ف-ع-ل غ-اضس-ب-ة ألنصس-ار
الصس -ف -راء ال -ذي -ن ي -ط -ال -ب -ون ب -رح -ي-ل
ال -رئ -يسس ،Úم -ت -ه -م Úإاي -اه -م -ا ب-وضس-ع
ال -ن -ادي ك -ره -ي -ن -ة ،م-ن خÓ-ل ا◊رب
اŸعلنة بينهما.

ب- -اإق- -ن- -اع الÓ- -ع- -ب Úب- -ال- -ع- -دول ع -ن
الإضس-راب ب-ال-فشس-ل ،م-ث-ل-م-ا ع-ل-م م-ن
اأوسساط مقربة للتشسكيلة ا◊راشسية،
قبل اأيام قليلة عن الداربي العاصسمي
اŸق- - -رر ضس- - -د ا–اد ا÷زائ - -ر ي - -وم
الأحد (سسا Ã )17:45لعب  5جويلية
(ا÷زائر).
ف -ف -ي ا◊راشس ،ي -خشس -ى ا÷م-ي-ع اأن
–دث ال - -ك - -ارث - -ة ن - -ه- -اي- -ة اŸوسس- -م
ا÷اري ،حيث اأن رزنامة ا÷ولت
الأخÒة ل - -يسست ‘ صس - -ال - -ح اأشس- -ب- -ال
اŸدرب ب - -وع Ó- -م شس - -ارف ،ال - -ذي- -ن
تنتظرهم مباراة ﬁلية اأخرى اأمام
شسباب بلوزداد ،بالإضسافة اإ ¤تنقلÚ
صس- - -ع - -ب Úاإ ¤اŸدي - -ة وسس - -ط - -ي - -ف،
وم -ب -ارات Úح -اسس-م-ت Úاأم-ام ف-ري-قÚ
م-ه-ددي-ن ب-ال-ن-زول (شس-باب قسسنطينة
وسسريع غليزان).

األول ‘ ،م -رم -ى أات-ل-ت-ي-ك-و م-دري-د
ب- -ذه- -اب نصس- -ف ن- -ه -ائ -ي راب -ط -ة
األبطال األوروبية.
وق - -ال ال Ó- -عب الÈت - -غ - -ا‹
ل -وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ال -ت-اب-ع-ة
ل- -ل -ري -ال« ،ه -ذا أام -ر ‡ي -ز
ج - -دا .إان - -ه ع - -دد ك - -ب Òم - -ن
األهداف  ⁄أاكن أاتوقعه .هذا
ثمرة عمل الفريق بأاكمله وعملي
وع- - - -م- - - -ل م- - - -ن ‘ ال- - - -ن - - -ادي
واŸشس -ج -ع Úال -ذي -ن ي -دع -م-ون-ا
دائ -م -ا .ال -ل -عب ب -ه -ذا ال -ق -م -يصس
سسيمثل –فيزا إاضسافيا».
وأاضس -اف« ،أاشس -ع -ر بسس-ع-ادة غ-ام-رة
وأارغب ‘ ﬁاولة بذل قصسارى ما
لدي ‘ األعوام التي Áتد فيها تعاقدي،
وأان أاسسجل األهداف كالعادة وأاسساعد ريال

مدريد على التتويج باأللقاب».
وح -ول ل -ق -اء ،أامسس األول ،أام -ام األت-ل-ت-ي-ك-و،
أاشسار كريسستيانو« :أانا سسعيد جدا ،لقد كانت
مباراة مؤوثرة .الفريق كان رائعا وتسسجيل
ثÓثة أاهداف جعلها ليلة ‡يزة».
كما قال« :نحن على بعد خطوة من نهائي
كارديف ونحن سسعداء جدا .أانا ‘ حالة
رائعة ،لقد اسستعددت لكي أاكون بحالة جيدة
‘ ه -ذه اŸرح -ل -ة ال -ن -ه -ائ-ي-ة م-ن ال-ب-ط-ول-ة
اÙل- -ي- -ة واألوروب- -ي -ة .ب -ال -ط -ب -ع ي -جب أان
يحالفنا بعضس ا◊ظ .األمور تسس Òجيدا
ليسس فقط بالنسسبة ‹ بل للفريق أايضسا».
وأاب- -رز ك -ريسس -ت -ي -ان -و ،أان لع -ب -ي ال -ري -ال
يشسعرون با◊افز ،خاصسة وأان الفوز ‘
ال-ذه-اب ب-ثÓ-ث-ي-ة ب-يضس-اءÁ ،ن-ح-ه-م ميزة
ل- -ل- -ت- -أاه- -ل إا ¤ن -ه -ائ -ي راب -ط -ة األب -ط -ال
األوروبية».
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 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

وب- -اءت ﬁاولت ال- -رئ- -يسس ال -ع -ايب

 31°وهران

الثمن  10دج
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ﬁأربـــــــة للتهـــــريب

ا÷ي ـ ـشش يضضبـ ـط أاكـ ـ Ìم ـ ـن  7قن ـ ـأط Òمـ ـن الكي ـف اŸعأل ـج

الشسعب ‘ /اإطأر ﬁأربة
التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
ضسبط عنأصسر حرسس ا◊دود
بتندوف/ن.ع ،3.يوم  02مأي
Ã ،2017نطقة جبل
الوركزيسس كمية كبÒة من
الكيف اŸعألج ُتقدر بسسبعة
قنأط Òوتسسعة كيلوغرامأت
( 709كغ).
هذه العملية ا÷ديدة التي مكنت من
إاحباط ﬁاولة إادخال هذه الكمية
اŸع- -تÈة م- -ن السس -م -وم إا ¤ب Ó-دن -ا،
تؤوكد مرة أاخرى اليقظة اŸسستمرة
والسس-ت-ع-داد ال-دائ-م ال-ل-ذي-ن ت-ت-ح-ل-ى
بهما قوات ا÷يشس الوطني الشسعبي
اŸراب - - -ط- - -ة ع- - -ل- - -ى ط- - -ول ا◊دود
الوطنية.

اكتشضـ ـأف ورشضـ ـة لصضنأعـ ـة األسضلح ـة بأألبي ـضش سضيـدي الشضيخ

“كن عنأصسر اŸصسلحة
الولئية للشسرطة القضسأئية
بألبيضس ،اأمسس ،من اكتشسأف
ورشسة سسرية لصسنأعة الأسسلحة
النأرية والأسسلحة البيضسأء
وتوقيف شسخصس ،Úبحسسب مأ
علم ،اأمسس ،لدى اأمن الولية.
اأفاد ذات اŸصسدر ،اأنه ” اكتشساف
ال -ورشس -ة ب -ب -ل -دي -ة الأب -يضس سس -ي -دي
إاشسهــــــــــــــــــــــــــــــــأر

الشس- -ي -خ ،ح -يث ” ضس -ب -ط  4بنادق
صس - -ي - -د ج - -اه- -زة واأخ- -رى ‘ ط- -ور
التصسنيع ،اإضسافة اإ ¤حجز اأسسلحة
بيضساء ﬂتلفة ،منها  4سسيوف من
ا◊ج - -م ال - -ك - -ب ÒواŸت- -وسس- -ط و20
خ- -ن- -ج- -را ب- -اأح- -ج- -ام ﬂت- -ل- -ف -ة و5
سسواط.Ò
و” خ Ó-ل ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة ،ت-وق-ي-ف
شسخصس 28( Úو 30سسنة) ينحدران

إاضضراب جديد لÓعبي ا–أد ا◊راشش

الصسراعأت متواصسلة
ب ÚاŸسسÒين

 25°وهران
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«ه ـ ـ ـذا ثم ـ ـ ـرة عمـ ـ ـ ـ ـ ـل الفريـ ـ ـ ـ ـق بأأكملـ ـ ـه»

الشسعب2017/05/04 /pub /

م - -ن ولي - -ات ›اورة ع- -ل- -ى صس- -ل- -ة
بالقضسية ،حيث كانا يقومان بصسنع
وبيع هاته الأسسلحة ،حسسب الطلب،
ب -حسسب م -ا اأوضس -حت مصس -ال-ح اأم-ن
الولية.
و” اإ‚از م- -ل- -ف قضس- -ائ- -ي ‘ ح -ق
اŸتورط ،Úسسيقدمان Ãوجبه اأمام
ا÷هات القضسائية اıتصسة اإقليميا
بعد اسستكمال التحقيق.

