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افتتاحية

كفاءات منتظرة
بقلم :السسيدة أامينة دباشص
م- -رح- -ل- -ة حسس -مت وط -ن -ي -ا وأاخ -رى ذات
أاهمية محليا قيد التحضسير.
ال- -دول- -ة ق- -ائ- -م- -ة ف- -ع ،Ó- -ع- -ب- -ر م -راك -ز
ا’ق - - -ت- - -راع ،ف- - -ي الشس- - -وارع ،م- - -ن أاق- - -رب
ال -ب -ل -دي -ات إال-ى أاقصس-اه-ا .ه-ذا م-ا ’ح-ظ-ه
العام والخاصص  ٪٣٨،٢٥نسسبة عادية تدل
ع -ل -ى أان ال -ب -ل -د ك -ب -ر واج -ت -از ال -م -رح -ل-ة
ال -ث -وري -ة إال -ى م -ج -ت -م-ع دي-م-ق-راط-ي ف-ي-ه
المدعم ،المعارضص والÓمبالي.
’ الشسائعات المغرضسة ’ ،التهويل و’
ال- -ت- -خ- -وي- -ف ب- -ال- -وسس- -ائ- -ل ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة
وا’ف -ت -راضس -ي -ة ن -ال م -ن إارادة م-ن اخ-ت-ار
وأادلى بصسوته.
راه-ن-وا ع-ل-ى غ-ي-اب رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة
ع -ن ه -ذا ال -م -وع -د ال -ه -ام إا’ أان-ه خ-ي-ب-ه-م
ب-ت-وج-ه-ه ه-و وأاف-راد ع-ائ-ل-ت-ه إال-ى ال-م-ركز
ا’نتخابي.
سس -ي -ب -اشس -ر ال -م -ج -لسص الشس -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي
’جراءات
الجديد مهامه بعد اسستكمال ا إ
ال -دسس -ت -وري -ة ال Ó-زم-ة ح-يث سس-ت-ك-ون ٣٥
تشسكيلة سسياسسية ممثلة ولو بمقعد واحد
م-م-ا سس-يضس-ف-ي ع-ل-ى ال-غ-رف-ة السس-فلى طابع
التنوع الفسسيفسسائي وبالتالي المصسداقية
المرجوة.
ه -ك-ذا ت-ك-ون بÓ-دن-ا ق-د ق-امت ب-ت-ج-دي-د
إاح- -دى أاك- -ب- -ر ه -ي -ئ -ات ال -دول -ة ل -ل -ت -ف -رغ
ل-خ-ط-وات أاخ-رى ف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا ال-تشس-ك-يل
ال -ح -ك -وم -ي ال -ذي ي -ن -ت-ظ-ره ال-ج-زائ-ري-ون
آام -ل -ي -ن أان يضس -م ك -ف -اءات ف -ي ال -ت -ف -ك-ي-ر،
ال -تسس -ي -ي -ر وا’سس -تشس -راف .وه-ي ك-ف-اءات
يتطلع الجميع إالى أان تكون قوية سسياسسيا
ذات مواقف متزنة ومتوازنة ’ يشسوبها
أاي تذبذب مقتنعة بتواصسلها وقراراتها.
المرأاة فرضست نفسسها فاع Óفي المجتمع
حيث نالت ما يقارب ثلث المقاعد وطنيا
ونجحت في تصسدر بعضص القوائم محليا.
’سس -د ك -انت م -ن نصس -يب ال-ح-زب
حصس -ة ا أ
ال- -ع- -ت- -ي -د م -ت -ب -وع -ا ب -ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الديمقراطي الذي سسجل قفزة نوعية ثم
ت -ح -ال -ف م -ج -ت -م -ع السس -ل -م ف -ي ال -م -رت -ب-ة
الثالثة.
هذا أاحسسن رد فعل للجزائريين تجاه من
نادى بوضسع جبهة التحرير الوطني وجيل
الثورة في « المتحف» ،ورددها من وراء
ال-ب-ح-ر ،سس-اسس-ة ف-رنسس-ي-ون وجدوا أانفسسهم
محالين على التقاعد السسياسسي مبكرا.
ح-ق-ي-ق-ة سُس-ج-لت اخ-ت’Ó-ت ه-ن-ا وه-ناك
وعد بتداركها وزير الداخلية الذي أامتع
ال-حضس-ور ب-لسس-ان-ه ال-ع-رب-ي ال-فصس-ي-ح ط-وال
الندوة الصسحفية سسواء في عرضسه لنتائج
ا’سس -ت -ح -ق -اق -ات أاو ع-ن-د رده ع-ل-ى أاسس-ئ-ل-ة
’عÓميين.
ا إ
وأاخ -ي -را ال -ت -م -ث -ي-ل ال-م-ن-ت-ظ-ر سس-واء ف-ي
ال- -م -ج -السص ال -م -ن -ت -خ -ب -ة ،ع -ل -ى مسس -ت -وى
الحكومة وفي كل هياكل الدولة :كفاءات
نظيفة ذات أاخÓق عالية محترفة تضسمن
ه-ي-ب-ة ومصس-داق-ي-ة ال-ج-زائ-ر وت-ع-م-ل على
ت - -ط - -وي - -ره - -ا وتسس - -ه - -ر ع - -ل- -ى وح- -دت- -ه- -ا
واسستقرارها.
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’ولية لتشسريعيات ٢٠١٧
بدوي معلنا عن النتائج ا أ

األفÓن في الريادة بـ  ١٦٤مقعد واألرندي
بـ  ٩٧مقعدا وتحالف «حمسس» بـ  ٣٣مقعدا

تصسوير :أايت قاسسي

^ تراجع حزب العمال و «تاج» ضسمن الكبار ^  ٪٣٨ ،٢٥نسسبة المشساركة الوطنية في اأول امتحان
ديمقراطي بعد المراجعة الدسستورية ^ الشسعب الجزائري قدم اأجوبة للمشسككين في مشساركته
بالعرسص ا’نتخابي ^ ا’أحزاب شسركاؤونا وقانون الديمقراطية التشساركية سسيعرضص على البرلمان
الجديد ^ تنصسيب المجلسص في غضسون  ١٥يوما ..خارطة سسياسسية جديدة
صص٠٧/٠٦/٠٥/٠٤/٠٣/٠٢

بوجمعة صسويلح الخبير في القانون الدسستوري لـ«الشسعب»:

حّملوا المواطن مسسؤوولية
العزوف ،قادة أاحزاب:

صضعود أاحزاب فتية وقوائم
حرة ميزة التشضريعيات

التغيير يتحقق
بالتصضويت ل المقاطعة
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نادي بارادو ،اتحاد البليدة واتحاد بسسكرة

ثÓثي ممّيز يعود
إالى قسضم الكبار
صص ١٤/١٣/١٢/١١
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سسلم السسلطة طوعا لرئيسص منتخب

وفاة الرئيسس الموريتاني
األسضبق ولد محمد فال
صص ٢٤

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

»æWh

إلسصبت  06ماي  2017م
إلموإفق لـ  10شصعبان  1438هـ

إلعدد

17329

’وليـــة لتشصريعيـــات 2017
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اأ’فÓن ‘ الريادة بـ  ١٦٤مقعد،ا’أرندي بـ  ٩٧مقعدا
و–الـ ـ ـ ـف «حم ـ ـ ـ ـسس» ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٣٣مقع ـ ـ ـ ـدا
^^ تراجـــــــــــع حــــــــزب العمـــــــــال و «تـــــــــاج» ضصمــــــــن الكبـــــــــار
^^  ٪38 ،25نسصبة المشصاركة الوطنية في أاول امتحان ديمقراطي بعد المراجعة الدسصتورية

با’رقام

اŸركز الدو‹ للمؤؤ“رات :جـــــــÓل بؤطــــــي -تصصؤيــــــر :آايـــت قاسصـــي
بلغت نسصبة اŸشصاركة الوطنية ‘ ا’نتخابات التشصريعية  38،25باŸائة على اŸسصتوى
’و ¤ب-حصص-ول-ه ع-لى 164
ال-وط-ن-ي ،وح-ل ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ‘ اŸرت-ب-ة ا أ
مقعدا وإان فقد  43مقعدا مقارنة بتشصريعيات  ،2012والتجمع الوطني الدÁقراطي
ثانيا بــ  97مقعدا ‘ ،ح Úسصجل حزب العمال تقهقرا ‘ نتيجته حيث تراجع إا¤
’ح-زاب ال-ف-ت-ي-ة م-وق-ع ق-دم ل-ه-ا ‘ الŸÈان
اŸرت-ب-ة ال-ت-اسص-عة ب  11م -ق-ع-دا ،ووضص-عت ا أ
ا÷ديد ،إاذ –صصل ““تاج““ على  19مقعدا ،جبهة اŸسصتقبل  14مقعدا ،ا◊ركة الشصعبية
’عÓن عنها من
ا÷زائرية  13مقعدا ،وأاكد بدوي أان النتائج تبقى مؤوقتة إا ¤غاية ا إ
’صصوات النهائية للجالية باÿارج.
طرف اÛلسس الدسصتوري ،بعد اسصتكمال جمع ا أ
قبل إعÓنه إ◊صصيلة إلرسصمية لنتائج إلتشصريعيات أإكد
وزير إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية نور إلدين بدوي أإن
إلعملية إ’نتخابية جرت ‘ جو مثا‹ ورصص ،Úمكن
إŸوإط -ن Úم -ن أإدإء وإج -ب -ه -م إ’ن -ت -خ -اب -ي ب -ك -ل ح -ري-ة
وأإريحية ،مشصÒإ إ ¤أإن إلشصعب صصمم على إبÓغ صصوته
ل -ل -ع -ا ⁄أإج -م -ع ،مشصÒإ إ ¤أإن إ’ن -ت -خ -اب -ات أإول “ري-ن
دÁقرإطي ‘ ظل إلتعديل إلدسصتوري إأ’خ.Ò
وع -رضض ب -دوي ن -ت -ائ -ج إ’ن -ت -خ -اب-ات ‘ ن-دوة صص-ح-ف-ي-ة
عقدها،أإمسض ،باŸركز إلدو‹ للمؤو“رإت عبد إللطيف
رح -ال حسصب ع -دد إŸق -اع -د إل -ت -ي –صص-لت ع-ل-ي-ه-ا ك-ل
تشصكيلة سصياسصية ،حيث حصصد ““إآ’فÓن““  164مقعدإ،
منها  50للعنصصر إلنسصوي ،و«إأ’رندي““ ثانيا بـ 97مقعدإ،
منها  32مقعدإ للنسصاء.
–الف حركة ›تمع إلسصلم حل ثالثا بـ  33مقعدإ منها
سصتة للنسصاء ،وإلقوإئم إŸسصتقلة حصصدت  28مقعدإ منها،
 3للنسصاء وŒمع أإمل إ÷زإئر  19مقعدإ منها  4للعنصصر
إلنسصوي ،و حصصل إ’–اد من أإجل إلنهضصة وإلعدإلة
وإلبناء على  15مقعدإ منها  4للنسصاء  ،جبهة إŸسصتقبل
حصصلت على  14مقعدإ منها مقعدإن للنسصاء.
وحصصدت جبهة إلقوى إ’شصÎإكية على  14مقعدإ منها 3
مقاعد للنسصاء ،وإ◊ركة إلشصعبية إ÷زإئرية حصصلت على
 13مقعدإ منها  3للنسصاء ،و حزب إلعمال 11 :مقعدإ منها
 3مقاعد للنسصاء ،إلتجمع من أإجل إلثقافة وإلدÁقرإطية
حصصد  9مقاعد منها  3للنسصاء.
وأإعلن بدوي أإن إلتحالف إلوطني إ÷مهوري حصصل على

 8مقاعد منها  4مقاعد للنسصاء ،حركة إلوفاق إلوطني 4
م -ق -اع -د و ح -زب إل -ك -رإم -ة  3م-ق-اع-د ،ح-زب إ◊ري-ة
وإلعدإلة مقعدإن ‘ ،ح– Úصصل حزب إلشصباب على
مقعدين وعهد  54مقعدين ،إلتجمع إلوطني إ÷مهوري
م -ق -ع-دي-ن ،وحصص-لت ح-رك-ة إ’ن-ف-ت-اح ه-ي إأ’خ-رى ع-ل-ى
مقعدين وجبهة إلنضصال إلوطني مقعدين.
كما حصصلت إ÷بهة إلدÁقرإطية إ◊رة على مقعدين
وكذلك إ◊زب إلوطني للتضصامن وإلتنمية ،أإما إ÷بهة
إلوطنية إ÷زإئرية فقد أإعلن بدوي أإنها حصصلت على
م -ق -ع -د وإح -د و ك -ذلك ح -زب إل -ف -ج-ر إ÷دي-د و ح-رك-ة
إإ’صصÓح إلوطني و –الف تكتل إلفتح وإ÷بهة إلوطنية
للعدإلة إ’جتماعية.
Óحزإب إلتي حصصلت على مقعد
إأ’مر نفسصه بالنسصبة ل أ
وإحد بالنسصبة ÷بهة إ÷زإئر إ÷ديدة وإ–اد إلقوى
إلدÁقرإطية إ’جتماعية ،وإ÷بهة إلوطنية للحريات،
ح -زب إل -ت-ج-دي-د إ÷زإئ-ري ،إ’–اد ل-ل-ت-ج-م-ع إل-وط-ن-ي،
إ’–اد إلوطني من أإجل إلتنمية ،إ◊ركة إلوطنية للعمال
إ÷زإئري ،Úحركة إŸوإطن Úإأ’حرإر ،كما حصصل حزب
إل-ع-دل وإل-ب-ي-ان وج-ب-ه-ة إلشص-ب-اب إل-دÁق-رإطي للموإطنة
على مقعد وإحد لكل منهما.
بدوي أإكد أإن نتائج إلتشصريعيات تبقى رسصمية إ’ أإنها غÒ
نهائية بانتظار تأاكيدها من طرف إÛلسض إلدسصتوري
بعد إإ’عÓن إلرسصمي عن أإصصوإت إ÷الية إ÷زإئرية
باÿارج إلتي  ⁄يتم إإ’عÓن عنها نهائيا ،مضصيفا أإن
إلنتائج مؤوقتة سصوإء بالنسصبة لنسصب إŸشصاركة أإو إلنتائج

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

إÙصصل عليها وÁكن أإن تكون ﬁل إعÎإضصات.

 ٤١٧.١٧٣مؤوطر إاداري و ١٩5.٧٩٤
مÓحظ لأÓحزاب السشياسشية
ع-رضض ب-دوي حصص-ي-ل-ة إل-ن-ت-ائ-ج ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق باŸؤوطرين
ومرإقبي إأ’حزإب ،حيث بلغ عدد إŸؤوطرين ،417.173
وب -خصص -وصض ‡ث -ل -ي إأ’ح -زإب إلسص -ي -اسص -ي-ة إÓŸح-ظÚ
ل -ع -م -ل -ي -ات إ’قÎإع ،ف -ق -د حضص-ر  174.835ب-نسص-ب-ة 29
باŸائة ،بعد تسصجيل غيابات عديدة ليصصل عددهم عند
نهاية إ’قÎإع  195.794بنسصبة  39.17باŸائة.
وثمن وزير إلدإخلية إلعمل إلذي قامت به إلهيئة إلعليا
Ÿرإقبة إ’نتخابات ،إلتي كان لها دور أإسصاسصي وﬁوري
‘ م -رإق -ب -ة إ’ن -ت -خ -اب-ات إل-تشص-ري-ع-ي-ة ،وضص-م-ان سصÒه-ا
إ◊سصن وإلتنسصيق إلدإئم مع مصصالح إلدولة ما ضصمن
إلسص Òإلعادي للعملية إلدÁقرإطية إلتي جرت ‘ ظل
نظام قانو Êجديد.

كل اıاوف  ⁄يصشبح لها أاي مكان
وأإوضصح بدوي أإن كل إıاوف إلتي سصبقت إ’نتخابات
 ⁄يصصبح لها أإي مكان فقد ” تسصي Òإلعملية ‘ إŸيدإن
ب- -ح- -رف- -ي- -ة ع- -ال- -ي -ة و“ك -ن وإضص -ح ،مشصÒإ إ ¤أإن ه -ذه
إ’نتخابات جرت ‘ نظام قانو Êجديد ،قائ ““Óعملنا
على تطبيقه بكل حذإفÒه ونتيجة Ÿسصار طويل ومضصني
للتحضصÒإت إلتي باشصرتها مصصالح إلدولة منذ أإشصهر،
إن-طÓ-ق-ا م-ن م-رإج-ع-ة إل-ق-وإئ-م إ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-اسص-ت-ع-مال
تكنولوجيات إإ’عÓم وإ’تصصال وإلوسصائل إلتكنولوجية““،
منوها بالشصركاء إلسصياسصي Úإلذين ““أإبدوإ درجة عالية من
إلوعي بعيدإ عن إŸزإيدإت““.
وأإك- -د إل -وزي -ر أإن إل -تشص -ري -ع -ي -ات ج -رت ““دون تسص -ج -ي -ل
Œاوزإت كÈى ت- -ذك- -ر““ ،دإع- -ي- -ا إÓŸح- -ظ Úإل -دول -يÚ
إلتابع Úلـ  5هيئات دولية وإلبالغ عددهم ‡ 299ث Óإ¤
إعدإد تقارير بناءة وموضصوعية ،كي “كن من –سصÚ
تنظيم إ’نتخابات مسصتقب ،Óموضصحا أإنه ” “كينهم من
كل إلوسصائل وإلشصروط إلتي سصهلت لهم إلقيام Ãهامهم
على أإكمل وجه و‘ ظل جو عام منظم.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

 -1جبهة التحرير الوطني 164 :مقعد منها  50للعنصصر النسصوي
 -2التجمع الوطني الدÁقراطي 97 :مقعدا منها  32للنسصاء
– -3الف حركة ›تمع السصلم 33 :مقعدا منها  6للنسصاء
 - 4القوائم اŸسصتقلة 28 :مقعدا منها  3للنسصاء
Œ -5مع أامل ا÷زائر 19 :مقعدا منها  4للنسصاء
 -6ا’–اد من أاجل النهضصة والعدالة والبناء 15 :مقعدا منها  4للنسصاء
 -7جبهة اŸسصتقبل 14 :مقعدا منها مقعدان ( )2للنسصاء
 -8جبهة القوى ا’شصÎاكية 14 :مقعدا منها  3مقاعد للنسصاء
 -9ا◊ركة الشصعبية ا÷زائرية 13 :مقعدا منها  3للنسصاء
 -10حزب العمال 11 :مقعدا منها  3مقاعد للنسصاء
 -11التجمع من أاجل الثقافة والدÁقراطية 9 :مقاعد منها  3للنسصاء
 -12التحالف الوطني ا÷مهوري 8 :مقاعد منها  4مقاعد للنسصاء
 -13حركة الوفاق الوطني 4 :مقاعد
 - 14حزب الكرامة 3 :مقاعد
 -15حزب ا◊رية والعدالة :مقعدان ()2
 -16حزب الشصباب :مقعدان ()2
 -17عهد  :54مقعدان ()2
 -18التجمع الوطني ا÷مهوري :مقعدان ( )2منها مقعد واحد ( )1للنسصاء
 -19حركة ا’نفتاح :مقعدان ()2
 -20جبهة النضصال الوطني :مقعدان ()2
 -21ا÷بهة الدÁقراطية ا◊رة :مقعدان ()2
 -22ا◊زب الوطني للتضصامن والتنمية :مقعدان ()2
 -23ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية :مقعد واحد ()1
 -24حزب الفجر ا÷ديد :مقعد واحد ()1
’صصÓح الوطني :مقعد واحد ()1
 -25حركة ا إ
– -26الف تكتل الفتح :مقعد واحد ()1
 -27ا÷بهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية :مقعد واحد ()1
 -28جبهة ا÷زائر ا÷ديدة :مقعد واحد ()1
 -29ا–اد القوى الدÁقراطية وا’جتماعية :مقعد واحد ()1
 -30ا÷بهة الوطنية للحريات :مقعد واحد ()1
 -31حزب التجديد ا÷زائري :مقعد واحد ()1
 -32ا’–اد للتجمع الوطني :مقعد واحد ()1
 -33ا’–اد الوطني من أاجل التنمية :مقعد واحد ()1
 -34ا◊ركة الوطنية للعمال ا÷زائري :Úمقعد واحد ()1
’حرار :مقعد واحد ()1
 -35حركة اŸواطن Úا أ
 -36حزب العدل والبيان :مقعد واحد ()1
 -37جبهة الشصباب الدÁقراطي للمواطنة :مقعد واحد ()1

بشصــــأان عــــــزوف الناخبــــÚ

جبهـ ـ ـ ـ ـة القـ ـ ـ ـ ـ ـوى ا’ششÎاكي ـ ـ ـ ـ ـة
تع ـ ـ ـرب ع ـ ـ ـن قلقهـ ـ ـ ـا العمي ـ ـ ـق
أاع -ربت ج -ب -ه -ة ال -ق -وى ا’شصÎاك -ي -ة ،أامسس ،ع -ن ““ق-ل-ق-ه-ا ال-ع-م-ي-ق““ ‡ا
وصصفته ب«عزوف الناخب Úعن التوجه لصصناديق ا’قÎاع و‡ارسصة
حقوقهم السصياسصية““.
’عÓ-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ية،
‘ ب-ي-ان أاصص-درت-ه ع-قب ا إ
سص-ج-لت ج-ب-ه-ة ال-ق-وى ا’شصÎاك-ي-ة ““ق-ل-ق-ه-ا ال-ع-م-ي-ق م-ن عزوف الشصعب
ا÷زائري عن ‡ارسصة حقوقه السصياسصية““.
’طار عن ““امتناع وزير الداخلية وا÷ماعات
كما تسصاءلت ‘ ذات ا إ
’صص-وات اŸع Èع-ن-ه-ا
’د’ء ب -أارق -ام م -فصص -ل -ة ع -ن ع-دد ا أ
اÙل -ي -ة ع -ن ا إ
’صصوات اŸتحصصل عليها من طرف كل حزب و‘ كل
’صصوات اŸلغاة وا أ
وا أ
و’ي-ة““ ،م-ع-رب-ة أايضص-ا ع-ن ““اسص-ت-غ-راب-ه-ا ل-ع-دم اسص-تصص-دار ﬁاضص-ر ال-فرز
اÿاصصة بعملية ا’قÎاع ‘ عدة و’يات““.للتذك ،Òفإان جبهة القوى
ا’شصÎاك-ي-ة –صص-لت خÓ-ل ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي جرت أاول
أامسس اÿميسس على  14مقعدا ،وفق النتائج التي أاعلن عنها أامسس وزير
الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

^ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

السسبت  ٠٦ماي  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ١٠شسعبان  ١٤٣٨هـ

»æWh

وزيـــــر الداخليـــــة ‘ رده علـــــى أاسسئلـــــة الصسحافيــــÚ

الشسعب ا÷زائري قدم أاجوبة للمشسكك ‘ Úمشساركته بالعرسس ا’نتخابي
اعت Èوزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين بدوي ،أان نسسبة اŸشساركة ‘ ا’نتخابات التشسريعية““ ،مقبولة جدا ،سساهم فيها اŸواطن
ا÷زائري بتوافده على مراكز ا’قÎاع““ ،مؤوكدا أان الشسعب ا÷زائري ““قدم إاجابة قوية ،لكل الذين كانوا يشسككون ‘ مشساركته ومسساهمته
‘ هذا العرسس ا’نتخابي““ ،وأافاد ‘ السسياق أان أابواب الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات مفتوحة أامام كل الطعون.

عزا الؤزير بدوي اأ’مر إا ¤تأاخر تسسجيل النسسب ‘
فريال بوششوية
بعضس الؤ’يات ،مذكرا بتقد Ëنسسبة التصسؤيت ‘
حدود السساعة السسابعة مسساء ،تخصس نسسبة التصسؤيت
بالنسسبة لذات اŸسسؤؤول ،فإان ا’نتخابات التشسريعية
إا ¤غاية السساعة السسادسسة تقريبا ،والسسبب الؤحيد
تختلف “اما عن ا’نتخابات اÙلية التي تكؤن لعدم اإ’عÓن عنها ـ حسسبه ـ أانها  ⁄تكن جاهزة ‘
ال ﬁ-رلج -اؤهعتإاما¤م االل-نشسسسعبب المسنس -امب -نق -طلة،قل-اك÷-نؤاسسر-يجة””-ل،-ن-ا’ن أاسسر-يب-ةد ك- -ام- -ل الÎاب ال- -ؤط- -ن- -ي ،داع -ي -ا إا ¤ت -ف -ه -م ب -عضس احÎمنا موقف دعاة اŸقاطعة...وقّوتنا
ا’خت’Óت التي من الطبيعي أان –دث ‘ عمليات
‘ احÎام قوانيننا ومؤوسسسساتنا
مشساركة ناهزت  ٤١باŸائة ‘ العام  ،٢٠١٢فيما  ⁄بهذا ا◊جم.
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تتجاوز نسسبتها  ٣٥باŸائة ‘ تشسريعيات  ، ٢٠٠٧وردا على اسس
بالنسسبة لنؤر الدين بدوي الدولة احÎمت دائما كل
مضسيفا بالنسسبة إالينا هذه السسنة ،انتخابات مسسؤؤولة
أاداء واج -ب -ه -م ا’ن -ت -خ -اب -ي ب -ؤ’ي-ة “Ôاسست ،ل-ع-دم اŸؤاقف ،و ⁄ولن Œيب على أاحد ‘ إاشسارة إا¤
من منطلق ما تعيشسه ا÷زائر ‘ ﬁيطها ،ومن
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دعاة اŸقاطعة ،مفيدا ‘ السسياق ””نحن ‘ دولة
م -ن -ط -ل-ق ال-ت-ح-دي-ات”” ،ك-م-ا أان ””نسس-ب-ة اŸشس-ارك-ة ‘
ال-ه-ف-ؤات وال-ن-ق-ائصس إاداري-ا ،ح-ا’ت ق-ل-ي-ل-ة ج-ديدة ،قؤتها ‘ احÎام مؤؤسسسساتها ،و‘ احÎام قؤانينها،
ا’نتخابات التي جرت اÿميسس اŸنصسرم مقبؤلة
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وه- -ذا اŸسس- -ت -ؤى م -ن ا◊ري -ات ال -ذي وصس -لت إال -ي -ه
جدا””.
ا’قÎاع بؤ’ية البؤيرةŒ ” ،اوزها بحنكة و–كم ا÷زائر ’ ‚ده ‘ ›تمعات كثÒة””.
وقال الؤزير  ‘ ،رده على سسؤؤال يخصس مبادرة الدولة
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واسس -ت -ن -ادا إا ¤ال -ؤزي -ر ،ف -إان دع-اة اŸق-اط-ع-ة ك-ان-ؤا
ب -إاع -داد ق -ؤان Úت -ل -زم ال -ن -ؤاب ب -اÛلسس الشس -ع -ب-ي ا’نتخابية بطريقة عادية.
منظم Úمنهم بعضس اأ’حزاب ،دعؤا إاليها معÈين
الؤطني ،بالتمثيل الفعلي للمؤاطن ،Úبعد تسسجيل
ن
أ
ا
ب
ر
ك
ذ
ي
ل
ة
ب
س
س
ا
ن
Ÿ
ا
ت
ؤ
و ⁄ي -ف
ع -ن رأاي -ه -م ب -ك -ل ح -ري -ة ،و ⁄ي -تصس -د ل-ه-م أاي أاح-د،
نسس - -ب - -ة مشس - -ارك - -ة ف - -اقت ٣٨
ال- -ن- -ظ- -ام ا÷زائ- -ري ’ ي- -ف- -رضس واسستطرد ‘ السسياق ””هناك بعضس أابنائنا وشسبابنا،
ب- - -اŸائ- - -ة ،دو‰ا اح- - -تسس- - -اب
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اسستعملؤا وسسائل اإ’عÓم وا’تصسال ،وأاقؤل قؤتنا ‘
،
ا÷الية ا÷زائرية ‘ اŸهجر
وقانون الدÁقراطية كان ،وهي قؤة القانؤن’ ،فتا إا ¤هذه ا◊ريات التي تضسمنها القؤان Úو‘ مقدمتها
أان ””اŸؤاط- - - - - - -ن والشس- - - - - - -عب
’
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الدسستؤر ا÷ديد.
ا÷زائري أاظهر كعادته الدور التشساركية سسيعرضس
ي -ف -رضس ع -ل-ى ا÷زائ-ري Ãج-رد وب-ع-ده-ا ذك-ر ال-ؤزي-ر ب-دوي ب-اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ؤن-ية،
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ط -ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ؤن ت-خصسصس  ٤٨سس-اع-ة اŸؤال-ي-ة ل-ي-ؤم
االلسذس -يي -ايلسسع-بهي ال ‘-ؤط –-ن -ريي،كواأالؤظ-اه-قرع على الŸÈان ا÷ديد
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ؤؤك-دا أان ””ال-ق-ان-ؤن ا’قÎاع ،للطعؤن واإ’د’ء بالنتائج النهائية من قبل
للجميع خÓل هذه ا’نتخابات
ي -ت -ؤاف-ق وخصس-ؤصس-ي-ات اÛت-م-ع اÛلسس الدسستؤري ،و‘ غضسؤن  ١٥يؤما من بداية
ن
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مؤقفه وقدم إاجابة قؤية ،لك
ا÷زائري ،وأاننا نعÎف بنقائصسنا”” ،وأاشسار اإ ¤العمل ت -ق -د Ëال -ط -ع -ؤن ي -ت -م ت -نصس -يب اÛلسس الشس -ع -ب -ي
‘ مشساركته ومسساهمته ‘ هذا العرسس ا’نتخابي””.
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الؤطني ،الذي يؤؤسسسس بالنظر إا ¤تشسكيلته اŸؤسسعة
وأافاد بدوي ‘ السسياق”” ،اآ’ن اŸؤاطن ا÷زائري ا’نتخابية والذي مسس مليؤن مؤاطن ،قدمت نتائجه
إا ¤عدد كب Òمن اأ’حزاب ،وعددها  ٣٥تشسكيلة،
بكل فئاته شسباب ،نسساء ورجال قال كلمته ،فعلى
إا ¤جهات إادارية يÎأاسسها قضساة.
تضس -اف إال -ي -ه -ا ال -ق -ؤائ -م اŸسس -ت -ق -ل -ة ،ال -ت-ي صس-ن-عت
‡ث -ل -ي -ه ال -ذي -ن ان -ت -خ -ب -ه -م أان ي -ك -ؤن-ؤا ‘ مسس-ت-ؤى
اŸفاجأاة بافتكاكها اŸرتبة الرابعة.
يطخمؤصسحصاستؤها،كولم أانفوكاارجبههمموأانجهيعدمهلمؤالتبكجلسسيمدسسؤؤطولميؤة،حاوتأاهن ،نعمـ ـ ـل علـ ـ ـى اأن تكـ ـ ـ ـون ثق ـ ـ ـ ـة
اÿارطة السسياسسية التي –دث عنها بدوي ،تتميز
أاسس-اسس-ا ب-ع-ؤدة الÎت-يب ال-ق-د Ëب-ال-غ-رف-ة السس-ف-لى،
اŸواطن كاملة ‘ سسلطاتـ ـ ـه
من ﬂتلف ا’قÎاحات التي تقدم بها ،وما قدم له
اŸتضس -م -ن اأ’ح -زاب اŸنضس -ؤي -ة –ت ل -ؤاء ه -ي -ئ-ة
من برامج””’ ،فتا إا ¤أان ””اŸؤاطن ينتظر الكث،Ò
طبقا لقؤان Úا÷مهؤرية نتعامل مع كل اأ’حزاب التحالف الرئاسسي ،بعد عؤدة حركة ›تمع السسلم
ليسس فقط من قبل الŸÈان ،وإا‰ا من ا◊كؤمة
السس -ي -اسس -ي -ة ،ع-ل-ى أاسس-اسس أان-ه-م شس-رك-اء سس-ي-اسس-ي-ؤن ،ال -ت -ي خ -اضست ا’ن -ت -خ -اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ‘ شس-ك-ل
أايضسا ومن كل ‡ثليه على جميع اŸسستؤيات بدءا
ونتعامل معهم على حد سسؤاء مهما كان “ثيلهم– ،ال-ف ،م-ع ج-ب-ه-ة ال-ت-غ-ي Òب-ق-ي-ادة م-ن-اصس-رة ال-ت-ي
باÿلية اأ’سساسسية ‡ثلة ‘ البلدية ،ووصسؤ’ إا¤
›ددا من جهة أاخرى ا’فتخار بالشسباب ا÷زائري ،ولدت من رحمها ،إا ¤جانب حزب جبهة التحرير
أاعلى اŸسستؤيات””.
الذي له القدرة على التحكم ‘ التكنؤلؤجيات ،التي ال-ؤط-ن-ي ،ال-ذي خ-رج ل-ل-م-رة ال-راب-ع-ة ع-ل-ى ال-ت-ؤا‹
ون -أام -ل ‘ إاط -ار ال -دسس -ت -ؤر وال -ق -ي -م ا÷دي -دة ال-ت-ي
نتمنى أان يسستعملها إايجابا ،للحفاظ على اŸكاسسب م -ن -تصس -را ‘ ،ال-تشس-ري-ع-ي-ات ع-ل-ى غ-رÁه ال-ت-ج-م-ع
رسسخت العمل الدÁقراطي للجزائر ،وأاعطت مكانة
الؤطني الدÁقراطي ،وإان سسجل تراجعا ‘ عدد
اÙققة””.
تشساركية للمؤاطن ا÷زائري أاضساف يقؤل الؤزير ـ أان
اŸق - -اع - -د ال- -ت- -ي حصس- -ده- -ا،
وقال ‘ رده على سسؤؤال يخصس
ي- -ك- -ؤن ه- -ذا الŸÈان ‡ث ‘ Ó- -ا
Ûؤلسىس اط-لمش-سؤ-عح--با-تي اأ’صس- -ؤات غ ÒاŸع Èع- -ن- -ه -ا ^ ،تنصسيب اÛلسس
وسسجل منافسسه باŸقابل عؤدة
ال -ؤط -ن -ي،ال -غ -رف -ة السس-ف-ل-ى ‘ ،مسس-ت-
–سسب له.
االسŸسني-ااسفسسيةس،ا””أ’نكحÈن لن-لع-تمشلس -كع-لي-ىÓأاتن ‘ غضسون  ١٥يوما
اŸؤاطن Úا÷زائري.””Ú
تراجع نتائج ا◊زب العتيد لن
‘ م- -ع- -رضس رده ع- -ل- -ى سس- -ؤؤال ي- -خصس إاث- -ارة ب -عضس
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تكؤن ثقة اŸؤاطن ا÷زائري
اأ’حزاب Ÿسسأالة وقؤع ””تزوير ذكي”” ،أاوضسح اŸسسؤؤول
م- - - -ت- - - -ب - - -ؤع - - -ا بـ ””اأ’رن - - -دي””
كاملة ‘ سسلطاته العمؤمية و‘
ة
ي
ب
ل
غ
أ
ا
ب
ة
د
ي
د
ج
اأ’ول على قطاع الداخلية”” ،من يقرأا ويطلع على
و«ح - - -مسس”” ،ال- - -ت- - -ي رج- - -حت
إادارته ،وأان يكؤن مسستؤى عال
القؤان Úالعضسؤية ،خاصسة ا÷ديدة يعلم بأان هذه
مشساركتها ‘ ا◊كؤمة وفق ما
ب -ي -ن-ه وب‡ Úث-ل-ي-ه سس-ؤاء ع-ل-ى
اŸي -ك -ان -زم -ات ال-ق-ؤي-ة ال-ت-ي أاك-د ع-ل-ي-ه-ا ال-دسس-ت-ؤر،
أاكد رئيسسها عبد الرزاق مقري ‘ عدة مناسسبات،
مسستؤى الŸÈان ،أاو اÛالسس اŸنتخبة اÙلية،
واسس -ت -ح -داث ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا اŸسس -ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
وهؤ عمل يتطلب ›هؤدا وتكؤينا وقيما كثÒة ،يجب كما أان ””Œمع أامل ا÷زائر ـ تاج ،وكذا ا◊ركة
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،ال -ت -ي راف -قت ع -ل -ى مسس -ت -ؤى الÎاب
ع -ل -ي-ن-ا ك-م-ج-ت-م-ع ج-زائ-ري ب-رم-ت-ه ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل الشسعبية ا÷زائرية اللذين حصسدا على التؤا‹  ١٩و
الؤطني بإاخÓصس العملية ا’نتخابية”” ،وكل من يتكلم
 ١٣مقعدا لن تزيد اأ’غلبية إا’ قؤة ،وتفتح اÛال
الؤصسؤل إاليها.
عن اخت’Óت أاو نقائصس اليؤم ـ نقؤل له ـ لنا ‘
وجزم بدوي ـ لدى تطرقه إا ¤النقائصس ـ بأان دسستؤر واسسعا أامام ميÓد –الفات جديدة.
الدولة ا÷زائرية مؤؤسسسسة سسامية مسستقلة Ÿراقبة
 ٢٠١٦رسس -م م -ع -ا ⁄ج -دي -دة ل -ل -ع -م-ل السس-ي-اسس-ي ‘ وإاذا كانت القؤائم ا◊رة قد ‚حت ‘ افتكاك
ا’نتخابات أابؤابها مفتؤحة ،لكل الطعؤن ،وعلى هذه
ا÷زائر ،وسسؤف نعمل كسسلطات عمؤمية ،على وضسع اŸرتبة الرابعة ‘ الفÎة التشسريعية الثامنة ،رغم
ال-ه-ي-ئ-ة ال-دسس-ت-ؤري-ة ال-ت-أاك-د منها ،وتتخذ اإ’جراءات
كل اŸيكانيزمات القانؤنية ،لتحقيق مشساركة أاك Èم - -ن- -افسس- -ة شس- -رسس- -ة م- -ع اأ’ح- -زاب ،ف- -إان أاح- -زاب
ط-ب-ق-ا ل-ل-ق-ؤان ،ÚولصسÓ-ح-ي-ات-ه-ا ،أاما ””القيل والقال،
للمؤاطن ا÷زائري ،من خÓل قانؤن الدÁقراطية اŸع-ارضس-ة ب-اŸق-اب-ل سس-ج-لت ت-راج-ع-ا ب-ي-نها جبهة
فدائما نسسمع الكث ،Òاأ’مر اأ’كيد أان أابؤاب الهيئة
ال -تشس -ارك -ي -ة ،ال -ذي سس -ي -ق -دم إا ¤الŸÈان ا÷دي -د ،ال -ق -ؤى ا’شسÎاك -ي-ة ””اأ’ف-اف-اسس”” ،وح-زب ال-ع-م-ال،
م -ف -ت -ؤح -ة ل -دراسس -ة ك -ل ال-ط-ع-ؤن ،و‡ك-ن ‘ ب-عضس
وسسنعمل أان تكؤن للمؤاطن من خÓل منتخبيه مكانة ف -ي -م -ا اك -ت -ف-ى غ-رÁه ال-ت-ج-م-ع م-ن أاج-ل ال-ث-ق-اف-ة
ا◊ا’ت أان تقدم اŸلفات إا ¤العدالة للفصسل فيها””.
أاقؤى ‘ اÛالسس اŸنتخبة ،وخلصس إا ¤القؤل ”” كل والدÁقراطية ””اأ’رسسيدي”” بعد عؤدته با◊صسؤل
وبخصسؤصس التأاخر ‘ اإ’عÓن عن نسسبة اŸشساركة،
ه-ذه ال-ق-ؤان Úال-ت-ي –دد م-ع-ا ⁄مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة هامة ،على  ٩مقاعد.
للعمل السسياسسي ،وأانا متيقن أان ا◊ركة سسؤف تكؤن
أاق -ؤى ت -دري -ج -ي-ا ،واŸسس-ؤؤول-ي-ة أاك ،Èومشس-ارك-ة أاكÈ
للمؤاطن ‘ هذه الديناميكية ،هدفها واحد أان يكؤن
للمؤاطن كلمة مسسمؤعة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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السضبت  0٦ماي  2017م
المؤافق لـ  10شضعبان  1٤٣٨هـ

بوجمعة صسويلح أÿب ‘ Òألقانون ألدسستوري لـ«ألشسعب»:

صصعود أأحزأب فتية وقوأئم
حرة ميزة ألتشصريعيات

أألغلبية ألŸÈانية بعيدة أŸنال وأئتÓف حكومي موسصع أ◊ل

أك -د أÿب ‘ Òأل -ق -ان -ون أل -دسس -ت -وري ب -وج -م-ع-ة صس-وي-ل-ح ،أن
تنظيم أ’سستحقاق ألتشسريعي ‘ وقته وآأجاله أÙددةÁ ،ثل
بحد ذأته لبنة إأضسافية ‘ أ’سستقرأر أŸؤوسسسساتي للجزأئر ،فيما
يبقى تصسويت  8مÓي Úناخب من ›موع  23مليون مسسجل بالهيئة ألناخبة ،أمرأ
مطروحا للتفك Òوأ’شستغال Ãسستقبل ألعمل ألسسياسسي وألتعدد أ◊زبي ودور أÛتمع أŸد.Ê

سسعاد بوعبوشش
‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار شضّ- -رح ب- -ؤج- -م- -ع- -ة ‘
تصض- -ري- -ح لـ»الشض- -عب» ‘ ق- -راءة ل- -ه ح- -ؤل
النتائج اأ’ولية للتصضؤيت ‘ ا’نتخابات
التشضريعية التي جرت ،أاول أامسس ،حيث
أاوضضح أان اأ’غلبية الŸÈانية بعيدة اŸنال
و ⁄تتحقق ،وإا‰ا ” ترتيب قؤى سضياسضية
من واحد إا ¤قاعدة واسضعة اسضتفادت من
ع- -م- -ل- -ي- -ة ا◊سض- -اب ال- -ب- -اق -ي اأ’ق -ؤى ‘
التنافسس السضياسضي ا’نتخابي.
وسضجّل اÿب ‘ Òالقانؤن الدسضتؤري
‘ قراءته تقهقرا واضضحا ‘ نتائج القؤة
اأ’و ¤بالبÓد اŸتمثلة ‘ ا◊زب العتيد
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -ؤط -ن -ي ،خ -اصض -ة ‘
العؤاصضم واŸدن الشضمالية ،باإ’ضضافة إا¤
تقهقر حزب العمال وحزب التجمع من
أاجل الثقافة والدÁقراطية ،و‘ اŸقابل
” تسضجيل صضعؤد قؤي وواضضح للقؤائم
ا◊رة وب -عضس اأ’ح-زاب ال-ف-ت-ي-ة ك-ا÷ب-ه-ة
اŸسضتقلة وجبهة اŸسضتقبل.

ألتحالف ألسصياسصي يؤوخر تطور ألبعد
أ◊زبي و ألنماء ألدÁقرأطي
فيما تعلق بالتشضكيلة اŸقبلة للمجلسس
الشضعبي الؤطني يرى بؤجمعة أان –قيق
اأ’غلبية يتطلب تكؤين ائتÓف حكؤمي
واسضع ‡ثل ‘ ا÷هاز التنفيذي بد’ من
التحالف السضياسضي الذي يؤؤخر-على حد
ق -ؤل -ه  -ت -ط -ؤر ال -ب -ع -د ا◊زب -ي وال -ن-م-اء
الدÁقراطي ‘ ا÷زائر.
وبخصضؤصس الطعؤن ،أاشضار اÿب‘ Ò
القانؤن الدسضتؤري أانه بعد اإ’عÓن غÒ

ال -رسض -م -ي ل -ؤزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية للنتائج ،ترفع الطعؤن خÓل 72
سضاعة اŸقبلة للمجلسس الدسضتؤري للنظر
‘ اأ’رقام بالتدقيق والتبصضر من الناحية
الشضكلية واŸؤضضؤعية ،وبإامكان اأ’حزاب
وال- -ق- -ؤائ- -م ا◊رة ت -ق -د ËاعÎاضض -ات أاو
طعؤن من خÓل إايداع عريضضة مكتؤبة
ل -دى اÛلسس ال -دسض-ت-ؤري ل-ي-فصض-ل ف-ي-ه-ا
خÓل اŸدة اŸقررة قانؤنا من اإ’عÓن
عن نتائج ا’نتخابات.

غياب شصخصصية مشصهود لها لÎأسس ألهيئة
ألتشصريعية تقهقر غ Òمدروسس
وف- -ي- -م -ا ي -خصس اŸراح -ل ال -ق -ان -ؤن -ي -ة
ل- -ت- -أاسض- -يسس اÛلسس الشض- -ع -ب -ي ال -ؤط -ن -ي
ا÷ديد ،أاوضضح ذات اŸتحدث أانه ‘ هذا

اأ’مر تتبع اإ’جراءات اŸعروفة ‘ هذا
اإ’طار بداية بتأاسضيسس الغرفة التشضريعية
للمرة السضادسضة خÓل  10أايام من إاعÓن
النتائج النهائية.
‘ هذا اإ’طار أاشضار بؤجمعة إا ¤نقطة
وصض- -ف -ه -ا ب -ال -غ -ري -ب -ة ‘ ت -اري -خ ال -ه -ي -ئ -ة
التشضريعية واŸتمثلة ‘ كؤن عشضية تشضكيل
هذه الهيئة وأ’ول مرة ليسس هناك ◊د
السض -اع -ة شض -خصض -ي -ة مشض -ه -ؤد ل-ه-ا أاو اسض-م
ي -ت -ح -ل -ى ب -ال -ق -ؤة ال Ó-زم-ة وال-ك-اري-زم-ي-ة
اŸتداولة ‘ ا◊ياة السضياسضية لÎأاسس هذه
الهيئة ،وهذا ـ بحسضبه ـ ‘ حد ذاته تقهقر
Óحزاب ما يدل أان
‘ العمل السضياسضي ل أ
التؤقعات اŸسضتقبلية للعمل ا◊زبي غÒ
مدروسضة ،وهي نقطة ’بد من التؤقف
عندها.

نتائ ـ ـ ـج  ⁄تك ـ ـن متوقع ـ ـ ـ ـ ـة

 ⁄يكن مسسؤوولو أ÷بهة ألوطنية
أ÷زأئرية يتوقعون أ◊صسول على
مقعد وأحد ضسمن قائمة مكونة من
إأط - - - -ارأت م- - - -ن- - - -اضس- - - -ل- - - -ة ‘ إأط- - - -ار
ألتشسريعيات ‘ أ÷زأئر.

جمال أوكيلي

تشض- -ك- -ي- -ل- -ت- -ه م- -ن ه- -ذا اإ’عÓ- -ن ال- -رسض- -م- -ي
Óنتخابات التشضريعية ما عدا و’ية واحدة
ل إ
أاي مقعد احد بالرغم من كل ذلك اإ’رهاق
نظرا لعدم نؤمه طيلة أامسس فإانه قال لنا بأانه
سض -ي-ع-ق-د ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة ي-ؤم اأ’ح-د ب-دءا م-ن
السض-اع-ة الـ 11صض-ب-اح-ا Ãق-ره ال-ك-ائ-ن بشضارع
طنجة لتقييم هذه النتائج رفقة مناضضليه.
و‘ هذا السضياق ،فإان إادارة ا◊زب بقيادة

Ÿناقشسة ألنتائج أŸؤوقتة:

السضيد تﬁ Úمد بصضدد إاعداد لؤائح الطعؤن
وإارسض-ال-ه-ا إا ¤ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ل-ل-ن-ظ-ر ف-ي-ها
ح- -يث ق- -در اŸسض- -ؤؤول اأ’ول ل -ل -ج -ب -ه -ة ع -دد
اŸقاعد اŸتحصضل عليها بـ ٣٥مقعدا.
و‘ ه -ذا السض -ي -اق ي -ن -ؤي ت -ؤات-ي إات-ب-اع ك-ل
الطرق القانؤنية اıؤلة له كحزب سضياسضي،
من أاجل دراسضة ا◊ا’ت اŸطروحة والتي
اع -تÈه -ا م -ؤؤث-رة ‘ ت-لك ال-ن-ت-ي-ج-ة وه-ذا ه-ؤ
اŸنفذ الشضرعي أاما باقي اÿيارات اأ’خرى
ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن م-ؤق-ف خ-اصس ن-ا œع-ن ◊ظ-ة
غضضب ،فإانها ’ تخدم ا÷بهة وهي مقبلة
ع- -ل- -ى م- -ؤع -د اÙل -ي -ات ‘ شض -ه -ر ن -ؤف -مÈ
القادم ..مهما كانت طبيعة اإ’حتجاجات حتى
وإان ك -انت ع -كسس م -ا ك -انت ت -ن -ت -ظ -ره ق -ي -ادة
ا÷بهة من التصضنيف ‘ الصضدارة.
علما أان ا÷بهة الؤطنية ا÷زائرية شضاركت
بـ ٣٤قائمة  ٣٣قائمة ع Èالؤ’يات وواحدة ‘
ب- -اريسس ك -م -ا زار ت -ؤات -ي  ٣٣و’ي- -ة ‘ إاط -ار
ا◊ملة اإ’نتخابية حاول خÓلها التؤاصضل مع
اŸؤاط- -ن Úب- -ال- -دع- -ؤة إا ¤إاح- -داث ال- -ت -غ -يÒ
بؤاسضطة التعب Òالفعلي ‘ الصضناديق.

دورة طارئة للمجلسس ألوطني أŸوسصع لـ«أألفانآا»
دعا رئيسص حزب أ÷بهة ألوطنية
أ÷زأئ- -ري- -ة م- -وسس- -ى ت -وأت -ي ،أمسص،
أÛلسص أل -وط-ن-ي أŸوسس-ع ل-ل-ح-زب إأ¤
’حد أŸقبل
عقد «دورة طارئة» أ أ
Ÿناقشسة ألنتائج أŸؤوقتة لÓنتخابات
ألتشسريعية ألتي حصسل فيها أ◊زب
على مقعد وأحد.
وع Èا◊زب ‘ ب - -ي - -ان ل - -ه أامسس ع - -ن

17٣2٩

جرت ‘ ظروف ﬁكمة

ألتشصريعيات ..خطوة دÁقرأطية إأضصافية
برهن ألشسعب أ÷زأئري مرة أخرى على نضسجه ألسسياسسي ألكبÃ Òشساركته
’صسعدة ،من خÓل سسÒها ‘
ألفعالة ‘ ‚اح أ’نتخابات ألتشسريعية على كل أ أ
جو من ألهدوء وألتنظيم أÙكم ألذي يع Èعن حرصص أ÷زأئري Úعلى تدعيم
أŸؤوسسسسات ألتي تسساهم ‘ تنمية وترقية معيشسة أŸوأطن وتفتح له آأفاقا وأسسعة
Ÿسستقبل وأعد.
’بوأق
أŸشساركة ألفعالة ‘ أنتخابات  4ماي هي رسسالة وأضسحة ورد قوي على أ أ
Óد’ء بأاصسوأتهم
ألتي شسككت ‘ إأمكانية توأفد أŸوأطن Úعلى صسناديق أ’قÎأع ل إ
وأŸشس -ارك -ة أل -ف-ع-ال-ة ‘ أل-ب-ن-اء أل-دÁق-رأط-ي وق-ط-ع أل-ط-ري-ق أم-ام ك-ل أÎŸبصسÚ
با÷زأئر.
’مكانيات من أجل ألوصسول إأ ¤تنظيم ‘ أŸسستوى حيث أن
وقد سسخرت كل أ إ
ألÎت -ي -ب -ات سس -م -حت ب -إاج -رأء ك -ل م -رأح -ل أل -ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ ج-و شس-ف-اف،
كاسستمرأرية للمحيط ألذي عرفته أ◊ملة أ’نتخابية ألتي  ⁄تسسجل Œاوزأت
وبرهن من خÓلها كل أŸشسارك ،Úمن أحزأب و‡ثلي ألقوأئم أ◊رة عن وعيهم
’ولوية ’سستقرأر
أل-ك-ب Òوب-روح مسس-ؤوول-ة ع-ل-ى ضس-رورة ألÎك-ي-ز ع-ل-ى إأع-ط-اء أ أ
’يجابي لرقيها ‘ إأطار أŸبادئ ألدÁقرأطية ألتي
أ÷زأئر وألعمل ‘ أ’Œاه أ إ
يضسمنها دسستور ألبÓد.
فا÷زأئر أجتازت بنجاح كب Òمرأحل مهمة ‘ مسسÒتها ،وألتي أثبتت للعا⁄
أن ألعملية أ’نتخابية ‘ ألتشسريعيات جرت ‘ ظروف جد حسسنة ‡ا يعطيها
قوة أكﬁ ‘ Èيط جيوسسياسسي صسعب يتطلب أ◊نكة وألذكاء وتغليب أŸصسلحة
ألعامة.
وألشسيء ألذي يزيد من قيمة هذه أ’نتخابات هو أ’رتياح ألكب Òألذي أبدأه
أÓŸح-ظ-ون أل-دول-ي-ون أل-ذي-ن ت-اب-ع-وأ أل-ع-م-ل-ي-ة م-ن خÓ-ل أل-ظ-روف أل-ت-ن-ظ-ي-مية
’منية أŸميزة ألتي تعد نقطة إأضسافية ‘ أŸسسار ألدÁقرأطي للجزأئر.
وأ أ
وبالتا‹ ،فإان قبة ألŸÈان سستعرف وأفدين جدد تقع على عاتقهم ضسرورة
أ’سستجابة Ÿطالب كل شسرأئح أÛتمع من خÓل سسن ألقوأن Úألتي تصسب ‘ صسالح
’ضسافة إأ ¤طرح أنشسغا’ته Ãعرفتهم أ÷يدة للوأقع وهم
أŸوأطن أ÷زأئري ،با إ
من قدموأ خÓل حملتهم أ’نتخابية ألوعود وأ◊لول أŸمكن ألوصسول إأليها ضسمن
أ’ل-ت-زأم أل-دأئ-م ب-ت-جسس-ي-د أل-ط-م-وح-ات أل-ت-ي وضس-ع-ه-ا أل-ن-اخ-ب-ون ‘ ع-هدة هؤو’ء
ألنوأب.

حامد حمور

صسدمة Ãقر أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية:

وبهذا يكؤن النائب ا÷ديد لـ«اأ’فانا» قد
أانقذ اŸؤقف وضضمن لهذه التشضكيلة حضضؤرا
ع- - -ل - -ى مسض - -ت - -ؤى الŸÈان ا÷دي - -د ‘ ظ - -ل
ال- - -دسض - -ت - -ؤر ا÷دي - -د إا ¤ج - -انب اŸشض - -ه - -د
التشضريعي الذي سضيكؤن ﬂالفا لسضابقيه نظرا
Ÿا م -ن -ح ل -ه م -ن صض Ó-ح -ي -ات ح -ي -ؤي -ة م-ن-ه-ا
اإ’خ -ط -ار Œاه مشض -اري-ع ق-ؤان Úم-ع-ي-ن-ة ي-رى
أاصض -ح -اب -ه -ا ب -أان -ه -ا ’ ت -ت -م -اشض -ى م -ع ال -ؤع-اء
الدسضتؤري ..زيادة على اŸعارضضة الŸÈانية
وغÒها من الضضمانات الدسضتؤرية الؤاردة ‘
أاسضمى وثيقة للبÓد.
وقد بدا مؤسضى تؤاتي متأاثرا وﬁبطا إا¤
درجة ’ تؤصضف عند تؤارد اأ’خبار عن غياب
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«ان- -ت- -ف- -اضض- -ه» ضض- -د ال- -ن- -ت- -ائ- -ج اŸؤؤق -ت -ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشض-ري-ع-ية التي أاعلن عنها
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نؤر
الدين بدوي خÓل ندوة صضحفية باŸركز
ال - -دو‹ ل - -ل- -م- -ؤؤ“رات ،داع- -ي- -ا اÛلسس
ال - -ؤط - -ن - -ي اŸؤسض- -ع و رؤوسض- -اء ال- -ق- -ؤائ- -م
ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة ،إا ¤ع-ق-د «دورة ط-ارئ-ة ي-ؤم
اأ’حد اŸقبل».

’حزاب اŸظلؤمة» إا¤
كما دعا «ا أ
عقد لقاء Ãقره الؤطني يؤم ا’ثنÚ
اŸقبل بهدف «بحث صضيغة احتجاج
مؤحدة وحاسضمة» ،حيث أاكد ا◊زب
أانه يطالب بإالغاء النتائج اŸعلن عنها
وب--ف--ت--ح –ق--ي--ق «ي--ق-ؤم أاسض-اسض-ا ع-ل-ى
م--ط--اب--ق--ة ال--بصض--م-ات وال-ت-ج-اوزات»،
حسضب ما جاء ‘ البيان.

حّملوأ أŸوأطن مسسؤوولية ألعزوف ،قادة أحزأب:

ألتغي Òيتحقق بالتصصويت ل أŸقاطعة

ح- -م -ل ق -ادة أح -زأب
سس- - -ي- - -اسس- - -ي - -ة أŸوأط - -ن
مسسؤوولية ألعزوف عن
’ح- -دأث
أل - -تصس - -ويت ،إ
أل - -ت- -غ- -ي Òوأ’رت- -ق- -اء
ب- -ال- -ع- -م- -ل ألسس- -ي -اسس -ي،
م - -ؤوك- -دي- -ن أن- -ه- -م غÒ
رأضس Úع- -ن أل- -ن- -ت- -ائ -ج
ألتي أسسفرت عن نسسبة
مشساركة ’ تصسل ‘ 40
أŸائ- -ة رغ -م دع -وأت -ه -م
أل -ع -دي -دة ل -ل -مشس-ارك-ة
ب- -ق- -وة ،وأن- -ه ’ Áك- -ن
أت- - - -ه- - - -ام ألسس - - -ل - - -ط - - -ة
ب-ال-ت-قصس ،Òكما أشساروأ
‘ تصسريح ل «ألشسعب»
إأ ¤أن هناك أشسخاصص
ع- -م- -ل- -وأ ع- -ل -ى ت -كسسÒ
’ح - - -زأب
مسس- - - -اع- - - -ي أ أ
أŸطالبة بالتصسويت.

سش.بوعموشسة
@خ- -ال- -د ب- -ؤ‚م -ة رئ -يسس
حزب ا÷بهة الؤطنية للعدالة
Óحزاب
ا’ج-ت-م-اع-ية بارك ل أ
ال - -ت - -ي ف - -ازت Ãق - -اع - -د ‘
الŸÈان ،لكنه تأاسضف لعزوف
اŸؤاط - -ن ع - -ن أاداء واج - -ب- -ه
ا’ن-ت-خ-اب-ي إ’ح-داث التغي،Ò
قائ ‘ Óتصضريح ل»الشضعب»
 »:ب -ه -ذا السض -ل -ؤك وال -غ-ي-اب
ع Èم - - - -راك - - - -ز ا’قÎاع ،إان
اŸؤاط - -ن ع Èع- -ن م- -ؤق- -ف
يؤضضح من خÓله أان الغرفة
السض-ف-ل-ى اŸن-ت-ه-ي-ة العهدة ⁄
تكن ‘ مسضتؤى ما كان يصضبؤ
إال -ي -ه» م -ت -م -ن -ي -ا أان يضض -ح -ي
الŸÈانيؤن ا÷دد من أاجل
الشض -عب وي-ك-ؤن-ؤا ‘ مسض-ت-ؤى
تطلعاته.
وب - -ل - -ه - -ج - -ة –سض- -ر ق- -ال
بؤ‚مة ،إان حزبه دخل ‘
م - -ع - -رك - -ة وح - -اول ت - -ق - -دË
اأ’حسض -ن م -ن خÓ-ل ب-رن-ام-ج
ان- -ت- -خ- -اب- -ي ،ل- -ك- -ن الشض- -عب
خ- - -ذل- - -ه - -م ب - -ع - -زوف - -ه ع - -ن
التصضؤيت ،مشضÒا إا ¤حدوث
Œاوزات على مسضتؤى مراكز
ا’قÎاع ’ “سس بالشضعب أاو
ال- - -دول- - -ة ،وه- - -ي ت - -ت - -ع - -ل - -ق

بصضراعات ب Úاأ’حزاب وهي
م -ع -روف-ة ،ع-ل-ى ح-د ت-ع-بÒه،
مضض - -ي - -ف - -ا أان ال - -تشض- -ك- -ي- -ل- -ة
السض -ي -اسض -ي-ة شض-اركت ‘ أارب-ع
و’ي -ات ف -ق -ط ،و’ Áك -ن -ه -ا
التعليق على النتائج مادامت
– ⁄صضل على أاسضباب عدم
حصض -ؤل -ه -ا ع -ل -ى م -ق-اع-د ‘
بعضس الؤ’يات.
@ ن-ع-ي-م-ة صض-ا◊ي رئ-يسض-ة
ح-زب ال-ع-دل وال-ب-ي-ان حملت
اŸؤاطن Úمسضؤؤولية كبÒة ‘
ان- -خ- -ف- -اضس ه- -ذه ال- -نسض- -ب -ة،
ق - -ائ - -ل - -ة»:أاج- -زم أان ع- -زوف
اŸؤاطن Úعن ا’قÎاع سضبب
حصضؤل هذه النتيجة ،اأ’مر
كان جليا ،لديها يد كبÒة ‘
اإ’رت-ق-اء ب-ال-ع-مل السضياسضي»،
مشضÒة إا ¤أانها غ Òراضضية
ع -ل -ى ال -ن -ت -ائ -ج والسض -بب ه-ؤ
الطبقة الصضامتة من الشضعب
رغ- -م إاف -ه -ام أاعضض -اء ا◊زب
خÓل التجمعات الشضعبية بأان
ال- -ت -غ -ي Òي -ك -ؤن ع -ن ط -ري -ق
اŸشض-ارك-ة ول-يسس اŸق-اط-عة،
‡ا ت- - - -رك اÛال ل- - - -ف - - -ؤز
اأ’ح- -زاب ال- -ت- -ي “لك وع -اء
تاريخيا وقاعدة نضضالية ،مثل
جبهة التحرير الؤطني التي
بقيت ﬁافظة على اأ’غلبية
رغ -م ن-قصس نسض-ب-ة اŸشض-ارك-ة
م-ق-ارن-ة بسض-نة  ،2012ون -فسس
ا◊ال بالنسضبة ◊زب التجمع
الؤطني الدÁقراطي.
وأابرزت نعيمة صضا◊ي ‘
ه - -ذا اإ’ط- -ار ،أان السض- -ل- -ط- -ة
ا÷زائ -ري-ة  ⁄ت-غ-ل-ق اأ’ب-ؤاب
‘ وجه الناخب Úو’ Áكن
إال - -زام - -ه - -ا ا◊ج - -ة ب - -أان- -ه- -ا
م - -قصض - -رة ،م - -ا ع - -دا ب- -عضس
اأ’خطاء التقنية كعدم وجؤد
اسض- - -م ال- - -ن - -اخب ‘ م - -رك - -ز
اقÎاع ،م - -ؤؤك - -دة أان ه - -ن- -اك

أاشضخاصس عملؤا على تكسضÒ
مسض-اع-ي اأ’ح-زاب اŸط-ال-ب-ة
باŸشضاركة وكذا الدولة على
ح- -د سض- -ؤاء ،وحسض- -ب- -ه -ا ف -إان
اŸؤاط - - -ن Úأاصض - - -ب- - -ح- - -ؤا ’
يسض -ت -م -ع -ؤن ل -ل-مسض-ؤؤول ،Úب-ل
يسضÒهم فيديؤ ” بثه عÈ
وسضائل التؤاصضل ا’جتماعي.
حؤل مدى تسضجيل حدوث
Œاوزات ع Èم - - - - - -ك- - - - - -اتب
ا’قÎاع ،أاوضض - -حت رئ - -يسض- -ة
حزب العدل والبيان أان هناك
Œاوزات ع- - -ادي- - -ة ،وأاخ - -رى
ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ع-نت ع-ل-ى مسض-تؤى
م -راك -ز ال-تصض-ؤيت م-ث-ل ط-رد
اŸراق- - - -ب ،Úب- - - -ح- - - -ك - - -م أان
اŸؤؤط -ري -ن ه-م شض-ب-اب ج-دد
ل -يسضت ل-ه-م خÈة وي-خ-اف-ؤن،
رغ -م ت-ق-د Ëل-ه-م ت-ع-ل-ي-م-ات،
وقد قام اŸراقبؤن بإاخطار
ا÷هات اŸعنية ،مضضيفة أان
ه- - -ذا اأ’م- - -ر ي- - -ع- - -ؤد ل - -دور
اأ’ح -زاب ومسض -ت-ق-ب Ó-سض-ي-ت-م
تكؤين اŸؤؤطرين بشضكل جيد
ل - -ي - -ك - -ؤن- -ؤا م- -ت- -م- -رسض Úو’
ينخدعؤا.
وباŸقابل ،أاشضارت نعيمة
صض- -ا◊ي إا ¤أان ح- -زب- -ه- -ا ⁄
ي -ت -حصض -ل ع -ل -ى م -ق -اع -د ‘
و’يتي أادرار وورقلة ،أاما ‘
و’ية أام البؤاقي التي كانت
تتؤقع حصضؤلها على مقعدين
ع-ل-ى اأ’ق-ل ،ب-ح-ك-م الشض-ع-بية
ال -ك -بÒة ال -ت -ي ي -ح -ظ -ى ب -ه-ا
ا◊زب بهذه الؤ’ية ،قائلة»:
م- -ن- -اضض- -ل -ؤن -ا مصض -دوم’ ،Ú
أادري ماذا حدث و ⁄تصضلن
أاي- -ة م -ع -ل -ؤم -ات و‘ و’ي -ات
أاخ -رى  ⁄ي -خÈو Êب -ال -ق-ي-ام
بالطعن» ،مضضيفة أان و’ية أام
ال - -ب- -ؤاق- -ي ت- -ب- -ق- -ى عÓ- -م- -ة
اسضتفهام.
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ألسسبت  0٦ماي  2017م
ألموأفق لـ  10شسعبان  1438هـ

ولـــــــد عبــــــاسس لــــــ ””الشضعــــــــب””:

أابواب اأ’فÓن مفتوحة للقوى السشياسشية
للعمـ ـ ـ ـ ـل وفـ ـ ـ ـ ـق رؤويـ ـ ـ ـ ـة مششÎكـ ـ ـ ـ ـة
^ تعي Úالوزير اأ’ول من صشÓحيات رئيسس ا÷مهورية و نطمح أان يكون من حزبنا
لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباسس ‘ رده على
 ⁄يسضتبعد ا أ
سضؤوال””الشضعب”” ،إاقامة –الفات مع التجمع الوطني الدÁقراطي وأاحزاب أاخرى يلتقي معها
لول من صضÓحيات رئيسس
ا◊زب العتيد ‘ نفسس التيار الوطني ،مذكرا بأان تع Úالوزير ا أ
لغلبية.
لحزاب السضياسضية ا◊ائزة على ا أ
ا÷مهورية ،الذي يخول له الدسضتور اسضتشضارة ا أ

آاسضيا مني
ول- -د ع- -ب- -اسس ول- -دى ت- -ق- -ي -ي -م -ه ن -ت -ائ -ج
ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ي-ة ،أك-د أن ح-زبه
يشسكل أول قوة سسياسسية ‘ ألبÓد بعد
حصس - - -ده أك Èحصس- - -ة بـ 1٦4م-ق-عد وهو
م -زأد يضس -ي -ف ول-د ع-ب-اسس ق-ائ ““-Ó-م-ن
طموحنا أن يكون ألوزير أألول للبÓد
من حزبنا غ Òأن ألقرأر أألول وأألخÒ
دسستوريا يعود لرئيسس أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة““.
أبدى ولد عباسس أسستعدأد حزب جبهة
ألتحرير ألوطني لÓنفتاح للعمل بدون
تردد مع كل ألقوى ألسسياسسية أألخرى
ألتي تشسÎك معها ‘ ألرؤوى على جميع
أألصسعدة شسريطة تطبيق برنامج رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،مفندأ
م -ا ي -ق -ال ع -ل -ى أ◊زب ‘ أن -ه ي-ح-ت-ك-ر
أ◊كم.

و‘ قرأءة للنتائج أŸتحصسل عليها أكد
ول-د ع-ب-اسس أن ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني ما يزأل يحظى بثقة ألشسعب
وأل-دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك أل-ن-ت-ائج أŸتحصسل
ع -ل -ي -ه -ا وأل -ت -ي ت -ب -ق-ى ب-ع-ي-دة ع-ن ك-ل
ألأح- -زأب ألأخ- -رى ،م -ذك -رأ أن ح -زب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ه-و أل-وح-ي-د
أل -ذي ك -انت ل -ه ج -ر أة ت -ن -ظ -ي -م Œم -ع
ب -ال -ق -اع -ة أل -ب-يضس-وي-ة ،ح-يث أسس-ت-ط-اع
خÓلها تسسجيل 17ألف مناضسل ،وهو
م -ا ي -وؤك -د ألصس -ح -ة أŸع -ن-وي-ة ل-ل-ح-زب
وﬁافظته على مكانته ألسسياسسية.
وأوضسح ولد عباسس أنه ووفقا Ÿا صسرح
به وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
خÓل ألندوة ألصسحفية ،أن هذه ألنتائج
تبقى مؤوقتة إأ ¤غاية أإلعÓن ألنهائي
ع -ن -ه-ا م-ن ط-رف أÛلسس أل-دسس-ت-وري،
ح- -يث م- -ن أŸم- -ك- -ن أن ت -ك -ون ه -ن -اك
ط -ع -ون ،خ -اصس -ة أن أŸك -تب ألسس -ي-اسس-ي
للحزب درسس كل ألنتائج ألتي جاءت من

طرف ألهياكل ألتي أوضسحت أن أ◊زب
قد –صسل على  14مقعدأ بالعاصسمة
غ Òأن ألنتائج ألرسسمية أعلنت عن 10
مقاعد ما يسستدعي ألسستفسسار.
و‘ رده عن نسسبة ألعزوف ألنتخابي،

قال ولد عباسس إأن حزبه كان يقف من
خ Ó-ل خ -ط -اب-ات-ه ضس-د دع-اة أل-ق-اط-ع-ة،
ح - -يث نشس- -ط أل- -ع- -دي- -د م- -ن أ◊مÓ- -ت
ألتحسسيسسية لفائدة أŸوأطن Úوتوعيتهم
بأاهمية هذأ أŸوعد ألنتخابي ألهام.
وأعت Èولد عباسس ترأجع عدد مقاعد
ح-زب ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي مقارنة
بتشسرعيات  2012ألتي حصسد خÓلها
 208مقعدأ ،إأ ¤دخول عدد كب Òمن
أألحزأب ألسسياسسية ألتي وصسلت  3٦حزبا
سسياسسيا ‘ ألنتخابات ألتشسريعية 2017
م -ا شس -تت أألصس -وأت وب -ال -رغ -م م-ن ذلك
فالنتائج يؤوكد قائ ““-Óأن حزب جبهة
ألتحرير ألوطني هو أك Èقوة سسياسسية
‘ ألبÓد بعد أحتفاظها باألغلبية““.
و ⁄يخف ولد عباسس ـ ‘ أألخ Òـ ألذي
ظهر جد متفائل بالنتائج أÙققة أماله
‘ أن تتكرر نفسس ألنتائج ألتي حققها
أ◊زب ‘ ألنتخابات أÙلية أŸقررة
أكتوبر أŸقبل.

حصضـــــــل علــــــــى  11مقعـــــــدا  3منهـــــــــا للنسضـــــــــاء

حـ ـ ـزب العم ـ ـال يخسش ـر أاك ـ ـ Ìمن  50باŸائـ ـة م ـ ـن مقاع ـ ـده بالغرف ـ ـة السشفلـ ـى

خالفت نتائج تشضريعيات  4ماي
 ،2017توقعات حزب العمال الذي
لنتخابات خÒا من
اعت Èهذه ا إ
سضابقاتها بالنسضبة له ،فلم يتعد
عدد اŸقاعد التي حصضل عليها11
مقعدا حسضب النتائج الرسضمية
وغ Òالنهائية ،متدحرجا من
مرتبته ،وخاسضرا بذلك أاك Ìمن
 ٥0باŸائة من عدد اŸقاعد التي
فاز بها ‘ تشضريعيات 24 ( 2012
مقعدا ).

حياة  /ك

حسسب أل-ن-ت-ائ-ج أل-رسس-م-ي-ة –صس-ل ح-زب
ألعمال على  11مقعدأ منها  3للنسساء،
ﬁت Óبذلك أŸرتبة أل 10بعد حزب
Œمع أمل أ÷زأئر ( تاج )  19مقعد،

«ا’أرن

ــــــــــــ

و–الف ““ ألنهضسة ،ألعدألة وألبناء ““ ب
 15م -ق-ع-د ،وج-ب-ه-ة أل-ق-وى ألشسÎأك-ي-ة
““ألف -اف -اسس““ وج -ب -ه-ة أŸسس-ت-ق-ب-ل ب 14
مقعد ،ثم أ◊ركة ألشسعبية أ÷زأئرية ب
 13م -ق -ع -د ،ت -رت -يب  ⁄ت-ت-وق-ع-ه ق-ي-ادة
أ◊زب ،فما هو ألتÈير ألذي تقدمه
ح - -ن - -ون أŸت- -وأج- -دة ع- -ل- -ى رأسس ه- -ذه
أل -تشس -ك-ي-ل-ة م-ن-ذ ت-أاسس-يسس-ه-ا ل-ل-م-ن-اضس-لÚ
وأŸتعاطف ،Úوهل سسيناريو ألتزوير هو
““ألشسماعة ““ كما كان دأئما ألتي تعلق
عليها مثل هذه ألهزÁة ؟.
ب -ع -دم -ا ك -ان خ -امسس ق -وة سس -ي-اسس-ي-ة ‘
ألŸÈان أŸنقضسية عهدته ،ترأجع كبÒ
عرفه حزب ألعمال ‘ هذأ ألسستحقاق،
وهو بحجم أŸفاجأاة غ Òألسسارة وغÒ
أŸت-وق-ع-ة ،ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ذأ أ◊زب أل-ذي
لديه من ألتجربة ألسسياسسية ،ومتوأجد

‘ ألŸÈان منذ  ،1997بالرغم من أن
زع -ي -م -ة أ◊زب رأه -نت ع -ل -ى أل -ع -م -ال
وألشس - -ب - -اب وب - -خ- -اصس- -ة أŸرأة ،ل- -كسسب
أصسوأت إأضسافة إأ ¤ألوعاء ألنتخابي.
ع- - -دأ ح- - -زب ““ألف- - -اف - -اسس““ أŸن - -افسس
ألتقليدي ◊زب ألعمال ( ألديولوجية
ألشسÎأك- -ي- -ة ) أح- -دثت أألح -زأب أل -ت -ي
دخ -لت أŸعÎك ألن -ت -خ -اب -ي ألول م -رة
على غرأر حزب ““تاج““ وأ◊ركة ألشسعبية
أ÷زأئ -ري -ة م -ف -اج-أاة  ،ب-اح-تÓ-ل-ه-ا ه-ذه
أŸرأتب ،ل -ي -ج -د ح -زب أل -ع -م -ال ن-فسس-ه
ي- -قÎب م- -ن ح -زب أل -ت -ج -م -ع م -ن أج -ل
ألثقافة وألدÁقرأطية ألذي غاب منذ
م -دة ع -ن ه -ذه ألسس -ت -ح -ق -اق-ات ب-ف-ارق
مقعدين.
أرجع أŸتتبعون هذأ ألÎأجع ◊زب
أل -ع -م -ال وه -و ح-زب أشسÎأك-ي ت-اأسسسس

ع -ام  1990ب-ع-د ف-ت-ح ›ال أل-ت-ع-ددية
ألسسياسسية ألذي جاء به دسستور ،1989
أإ ¤أ◊م-ل-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،أل-ت-ي وصسفها
ألبعضس باأنها  ⁄تكن بالقوة كما كانت
‘ سس - -ن - -ة  2012وق-ب-ل-ه-ا ،ك-م-ا أن-ت-قد
أآخ- -رون ““أل -ه -ج -وم -ي -ة ““ أل -ت -ي م -ي -زت
أÿطاب .
وك - -انت ح - -ن - -ون ق - -د أك - -دت أن ه - -ذه
ألسستحقاقات ليسست غاية بحد ذأتها
ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى م -ق -اع-د ‘ ألŸÈان
ب- -ق- -در م -ا ه -ي وسس -ي -ل -ة ل -ل -دف -اع ع -ن
م -ك-اسسب أل-ع-م-ال وألشس-ب-اب وأ◊ري-ات
أل- -ن- -ق- -اب- -ي- -ة ومصس Òألأم- -ة ،ألأم- -ن -ي -ة
ألوحيدة ألتي –ققت لها خÓل هذأ
ألسستحقاق ،هو خروج أ÷زأئر سساŸة
من هذأ ألختبار ،ألذي تعتÈه شسرطا
لÓنتقال أإ ¤عهد ألدÁقرأطية.

””الشضعب”” تسضجل غياب ا◊ركية Ãقر ا◊زب بعد نتائج النتخابات

دي» يصشن

ــــــــــــ

ع اŸفاج ــــــــ اأة بحصش

ــــــــــــ

ده  97مقع

غ-ابت ا◊رك-ي-ة Ãق-ر ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ‘ وقت ك-ن-ا ن-ن-ت-ظ-ر اأن ي-ع-ج ب-اŸن-اضض-ل Úبعد
الإعÓن الرسضمي عن النتائج الأخÒة لÓنتخابات التشضريعية ،حيث اسضتطاع الأرندي اأن يحصضد 97
مقعدا مقارنة بالعهدة السضابقة التي  ⁄تكن تتعدى ال  68نائبا على مسضتوى الŸÈان.
أل- -ن- -وأب أل -ذي -ن سس -ي -م -ث -ل -ون أ◊زب ‘
أŸتحصسل عليها بقرأبة  100نائب .
وع Èألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي عن ألŸÈان.
أرتياحه للنتائج أŸسسجلة ‘ أقÎأع  4كما حقق ألعنصسر ألنسسوي ألتابع للتجمع
””الشض- -عب”” ت -ن -ق -لت إأ ¤م -ق -ر أل -ت-ج-م-ع ماي أŸوعد أ◊اسسم ألذي كان ينتظره أل -وط -ن-ي أل-دÁق-رأط-ي نسس-ب-ة ج-ي-دة ‘
أل -وط -ن -ي أل -دÁق -رأط -ي م -ب -اشس-رة ب-ع-د أ÷ميع ،موضسحا أن ألنجاح أÙقق ” أل -تشس -ري-ع-ات أ◊ال-ي-ة ،ح-يث “ك-نت 32
أإلعÓ-ن أل-رسس-م-ي ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج أألخÒة ب -فضس -ل أÛه -ودأت أŸب-ذول-ة م-ن ق-ب-ل أمرأة مناضسلة ‘ أ◊زب من ﬂتلف
لتشسريعات  2017لرصسد آأرأء أŸناضسل Úم -ن -اضس -ل -و أ◊زب رج -ال ونسس -اء وأل -ت-ي ولي -ات أل -وط -ن أن ت-ف-وز Ãق-اع-د ع-ل-ى
با◊زب ألذي صسنع أŸفاجئة من خÓل وتوجت باحتÓل أ◊زب أŸرأتب أألو ¤مسستوى ألŸÈان من ب 97 Úمقعد ،وهو
أعتÓئه أŸرأتب أألو ¤مسسج Óتقدما ‘ أل- -ع- -دي- -د م- -ن أل- -ولي -ات م -ن خ Ó-ل ما من شسأانه أن يسساهم ‘ تعزيز دور
ك - -بÒأ ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ع- -دد أŸق- -اع- -د تسس -ج -ي -ل -ه أرت -ف -اع -ا ف-ي-م-ا ي-خصس ع-دد أŸرأة أ÷زأئ- - -ري- - -ة ‘ أŸشس- - -ارك - -ة ‘

صضونيا طبة

تقدم بـ  ‘ ٪٥0عدد النواب

التجمع الوطني الدÁقراطي يوّجه
تششكراته  Ÿـ ـن صش ـ ـ ـوت علـ ـ ـى قوائمـ ـ ـه
لولية اÿاصضة باقÎاع الرابع (04
«الشضعب» على إاثر جمع النتائج ا أ
ماي  ،)2017اÙصضل عليها عن طريق هياكله اÙلية ،يسضجل التجمع
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ب-ارت-ي-اح ت-ق-دم-ه بحوا‹ خمسض ‘ ٪٥0 Úع - -دد
نوابه ،الذي ارتفع من  68نائبا ‘ العهدة السضابقة  ،2012إا ¤حوا‹
مائة نائب خÓل تشضريعيات .2017
لم Úالعام أاحمد أاويحيى .وجاء ‘ البيان
جاء هذا ‘ بيان وقعه ا أ
ي-ت-ق-دم ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ب-أاح-ر تشض-ك-رات-ه إا ¤ال-ناخبÚ
والناخبات الذين صضوتوا على قوائمه.
ﬁييا جميع مناضضÓته ومناضضليه ،على اÛهودات التي بذلوها والتي
لو ‘ ¤العديد من
توجت بهذه النتيجةÃ ،ا فيها احتÓله اŸراتب ا أ
الوليات.
وأاخÒا ،ي-ل-ت-زم ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ب-ت-جنيد نوابه ،خدمة
ل-ل-ت-جسض-ي-د اŸي-دا ÊلÈن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،السض-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،وك-ذلك –ق-ي-ق الÈن-ام-ج اÿاصس ب-ه ال-ذي ت-ق-دم ب-ه إا¤
اŸواطن ÚخÓل ا◊ملة النتخابية الفارطة.

ــــــــــــ

دا

ألقرأرأت ألسسياسسية.
وق -دم أل -ت -ج -م-ع أل-وط-ن-ي أل-دÁق-رأط-ي
رسسالة شسكر وتقدير ‘ بيان له إأ ¤جميع
أل -ن -اخ -ب Úم -ن ﬂت -ل -ف أل-ف-ئ-ات أل-ذي-ن
توجهوأ يوم  4ماي إأ ¤صسناديق ألقÎأع
Óدلء بأاصسوأتهم لصسالح قوأئم أ◊زب،
ل إ
مشسÒأ إأ ¤ألتزأمه ألدأئم بتجنيد نوأبه
خ -دم -ة ل -ل -ت -حسس -يسس أŸي-دأ ÊلÈن-ام-ج
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
وكذأ –قيق ألÈنامج أÿاصس به ألذي
أط -ل -ع ع -ل-ي-ه أŸوأط-ن-ون خÓ-ل أ◊م-ل-ة
ألنتخابية ألفارطة.

ألعدد

17329
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حكيم بوغرارة
لسضÓمي ‘ تشضريعات  04ماي عن
لحزاب اŸنتمية للتيار ا إ
كشضفت نتائج ا أ
هشض -اشض -ة وضض -ع -ي -ت -ه-ا ‘ السض-اح-ة السض-ي-اسض-ي-ة وم-دى انشض-ط-اره-ا م-ن-ذ رح-ي-ل
الزعماء التاريخي Úلها على غرار الشضيخ ﬁفوظ نحناح ،حيث – ⁄صضل
–ال-ف-ات ال–اد م-ن أاج-ل ال-ن-هضض-ة وال-ب-ن-اء و–ال-ف ح-رك-ة ›ت-مع السضلم
لصضÓح الوطني وإاذا ما احتسضبنا Œمع أامل ا÷زائر ””تاج”” وجبهة
وحركة ا إ
ا÷زائر ا÷ديدة إال على  69مقعدا وهي حصضيلة ضضعيفة وبعيدة جدا عن
لقل.
لحزاب قبل بدء التشضريعيات على ا أ
تطلعات قيادات هذه ا أ
لحزاب السضÓمية التي دخلت تشضريعيات – 2012ت راية تكتل
وكانت ا أ
ا÷زائر اÿضضراء قد –صضلت على  47مقعدا وعليه فمختلف السضتحقاقات
لحزاب السضÓمية قد تراخت وتÓشضت أامام عجزها
التي مرت أاكدت بأان ا أ
عن تنظيم نفسضها والتموقع ‘ السضاحة السضياسضية.
وقد اجتمعت الكث Òمن العوامل التي جعلت هذا التيار يندثر ولعل أاهمها
لحزاب وجعلتها
حرب الزعامات ب Úقيادتها التي اسضتهلكت كل طاقات ا أ
ت-نشض-ط-ر وتسض-ت-ق-ل وتشض-ك-ل أاح-زاب-ا م-وازي-ة خ-اصض-ة ب-ع-د خ-روج عبد اÛيد
مناصضرة وعمار غول من حركة ›تمع السضلم ،وكذا احمد بن عبد السضÓم
من حركة النهضضة ‘ . 2007
وحتى ﬁاولت  ⁄الشضمل والتخلصس من الشضتات بعد –الف حركة ›تمع
السضلم وجبهة التغي ⁄ Òيفضس إا ¤نتائج كبÒة بل –صضل –الف ””حمسس””
لمر الذي سضوف لن يشضفع لرئيسس ا◊ركة عبد الرزاق
على  33مقعدا ا أ
م -ق -ري ال -ذي يسض -ع-ى ب-ك-ل ال-ط-رق ل-ف-رضس سض-ي-اسض-ة غ Òواضض-ح-ة م-ن خÓ-ل
ت-خ-ن-دق-ه م-ع اŸع-ارضض-ة وان-ف-راده ب-ا◊وار م-ع السض-ل-طة ،وﬁاولته التصضدي
لبو جرة سضلطا Êالذي  ⁄يخف تذمره من الواقع الذي آالت اليه ا◊ركة
أ
لحيان على القيادة وهو ما ينبئ بحركية كبÒة بعد
و“رده ‘ الكث Òمن ا أ
تشضريعيات .2017
لسضباب التي جعلت هذا التيار يتقهقر هو ما يحدث ‘ دول الربيع
ومن ا أ
لحزاب السضÓمية التي باتت
العربي وا◊روب العÓمية التي تخوضضها ا أ
ﬁل شض-ب-ه-ات ومشض-اك-ل ك-بÒة ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-ف-ق-د ب-ري-ق-ه-ا الشض-ع-ب-ي وم-ع ازدي-اد
لزمة السضورية كلها عوامل
مظاهر العوŸة وفشضل النموذج الÎكي بعد ا أ
أادخلت هذا التيار ‘ نفق مظلم لن تقدر على اÿروج منه بسضÓم.

جبهة اŸسضتقبل –دث اŸفاجأاة بحصضدها  14مقعدا

ارتياح للنتائج اÙققة وانتصشار يعّزز مكانة ا◊زب

أاحدثت جبهة اŸسضتقبل ‘
تشضريعيات  2017اŸفاجأاة باحتÓلها
اŸرتبة اÿامسضة وحصضدها لـ 14
مقعدا ،مقعدان منها للنسضاء ،رغم
أانها حزب فتي وجديد ‘ السضاحة
السضياسضية ،وهي نتائج تلقاها
مناضضلو ا÷بهة بارتياح كب Òوهم
الذين فازوا ‘ التشضريعيات السضابقة
Ãقعدين فقط.

سضعاد بوعبوشش

‘ ه- - -ذأ أإلط - -ار ق - -ال م - -دي - -ر أ◊م - -ل - -ة
ألنتخابية ÷بهة أŸسستقبل رؤووف معمري
لـ ““ألشسعب ،إأنه ” تسسجيل ألنتائج أألولية
للمعÎك ألتشسريعي بارتياح كب Òوترجمت
أن -تصس -ارأ ج -دي -دأ لصس-ال-ح أ◊زب وه-و م-ا
كانوأ يطمحون إأليه ،مشسÒأ إأ ¤أنها نتائج

إأيجابية جدأ .
وأوضسح معمري أن هذه ألنتائج أÙققة
إأيجابية ،حيث جاءت تتويجا لنجاح عمل
مسستمر Ÿرشسحيها على رأسس ألقوأئم وكذأ
ع -ل-ى مسس-ت-وى أل-ق-اع-دة ،م-ا سس-م-ح ب-ت-ل-ق-ي
أŸوأطن ÚلÈنامج أ◊زب بنظرة إأيجابية
ك -ون -ه ق -دم أقÎأح -ات ح -ق -ي -ق -ي-ة وج-دي-ة
ل-ت-ج-اوز أل-ع-دي-د م-ن أŸشس-اك-ل لسس-ي-م-ا ما
تعلق بالظرف ألقتصسادي ألرأهن.
وبخصسوصس ألوليات ألتي أسستطاعت جبهة
أŸسس -ت -ق -ب -ل أل -ف -وز Ãق -اع -د ف -ي -ه-ا أشس-ار
معمري إأ ¤أن أألمر يتعلق بكل من باتنة،
سس -وق أه -رأسس ،ب -رج ب -وع -ري -رج ،ألشس -ل-ف،
غ -ل-ي-زأن ،ع Úأل-دف-ل-ى ،ت-ي-ارت ،أألغ-وأط،
بسس -ك -رة ،إأل-ي-زي وم-رسس-ي-ل-ي-ا ،ه-ذه أألخÒة
ألتي للمرة ألثانية يرشسح فيها أ÷الية ‡ثل
أ◊زب سسم Òشسعابنة.

مواطنو البويرة:

نتائج ا’نتخابات رد على اŸششكك ‘ Úوطنيتنا

“كن حزب جبهة التحرير
الوطني من ا◊صضول على  3مقاعد
والتجمع الوطني الدÁقراطي
على نفسس العدد من أاصضل  9مقاعد
اıصضصضة لولية البويرة.

البويرة :ع نايت رمضضان

أما أŸقاعد ألثÓثة ألباقية تقاسسمتها
أألح -زأب أل -ث Ó-ث -ة وه -ي ح -زب ج -ب-ه-ة
ألقوي ألشسÎأكية ،حركة ألوفاق ألوطني
وكذأ ألتحالف ألوطني أ÷مهوري Ãقعد
لكل وأحد منها.

وحسسب أŸوأط- -ن Úأل- -ذي- -ن أل- -ت- -ق- -ت -ه -م
““ألشس- -عب““ ف- -إان أل- -ن- -ت- -ائ- -ج ج- -اءت وف -ق
ألتصسويت ألذي ع Èعنه ألناخبون يوم
ألقÎأع ،م- -ؤوك- -دي- -ن أن ه- -ذه أألح- -زأب
عريقة ولها شسعبية ،كما أكدوأ أن ألنتائج
تعت Èضسربة قوية لكل من يشسكك ‘
وطنية أ÷زأئري Úونزأهة ألنتخابات.
و‘ نفسس ألسسياق كانت هناك ﬁاولة
ت- -زوي- -ر Ãك- -تب ج- -ن -ي -د سس -اÃ ⁄دي -ن -ة
أل- -ب- -وي- -رة ،ح- -يث ” أك- -تشس -اف أن ع -دد
أŸصسوت Úأك Ìمن أŸسسجل ،Úوقد ”
إألغاء كل أصسوأت أŸكتب.

لولية ل تعّبر عن إارادة الشضعب
أاكد أان النتائج ا أ

مق ـ ـ ـري :اŸقاعـ ـ ـد اÙصش ـ ـلة مـ ـن «حم ـ ـسس» بعي ـدة عـ ـ ـن ا’أهـ ـداف

قيم رئيسس حركة ›تمع السضلم
عبد الرزاق مقري النتائج الأولية
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشض-ري-ع-ية قائ Óاإن
نسضبة اŸشضاركة كانت مضضخمة ول
تع Èعن الإرادة الشضعبية ،مبديا
ع- -دم رضض- -اه ع- -ن ال- -ن- -ت -ائ -ج ال -ت -ي
–صضل عليها ا◊زب ،غ Òاأنه اأكد
ال -ت -م-وق-ع ا÷ي-د ل-ل-ح-رك-ة ل-ل-ق-ي-ام
ب- -دور اŸع- -ارضض- -ة ب- -ك- -ل اأري- -ح- -ي- -ة
ÿدمة البلد.

سض ا ر ة ب و سض ن ة

قال مقري عقب ألإعÓن عن ألنتائج
ألأول -ي -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات أل -تشس -ري-ع-ي-ة أإن
أل -ظ -روف أل -ت -ي ج -رت ف -ي -ه -ا ع -م -ل -ي -ة
ألقÎأع كانت كلها تدفع باŒاه ألياأسس
م- -ن أل- -ت- -غ- -ي Òع- -ن ط- -ري- -ق ألصس- -ن -دوق
أ ل ن ت خ اب ي  ،و م ع ذ ل ك  ⁄ت ت ز ح ز ح أ ◊ ر ك ة
ع- -ن ألÎت- -يب أل- -ث- -الث ضس- -م- -ن أل- -ق- -وى
ألسسياسسية ألعشسر ألأو ،¤غ Òأنه أبدى

ع-دم رضس-اه ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي ح-ق-ق-تها
أ◊رك -ة أل -ت -ي ق -ال ب -اإن -ه -ا ل ت -ع Èع -ن
أŸاأمول وعن ألإرأدة ألشسعبية.
وأسستنكر رئيسس حركة ›تمع ألسسلم ما
أ س س م اه أ ل ت ج ا و ز أ ت أ ل ك ب  Òة أ ل ت ي ح ص س ل ت
‘ م ر أك ز أ ل ق  Îأ ع أ ل ت ي ح د ث ت ح س س ب ه ‘
ع د ي د م ن و ل يا ت أ ل و ط ن خ ا ص س ة و ل يا ت
أل -وأدي وأŸسس -ي -ل -ة ووه -رأن وم-عسس-ك-ر،
مشسÒأ أإ ¤ألدولة  ⁄تقم بالدور أŸنوط
ب ه ا ‘ ح م اي ة ن زأ ه ة أ ل ن ت خ ابا ت .
وق -ال م -ق -ري أإن ل -دي -ه-م أدل-ة م-وؤسسسس-ة
ت ثب ت و ق و ع ت ز و ي ر ‘ ن ت ا ئ ج أ ل ن ت خ ابا ت
وت- -ع- -ه- -د ب- -ال- -كشس- -ف ع- -ن ت -لك ألأدل -ة،
وت-ق-دÁه-ا أإ ¤أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسستقلة
Ÿرأق -ب -ة ألن -ت -خ -اب -ات أل -ت -ي أت -ه -م -ه-ا
بالتقصس ‘ Òأدأء وأجبها ،مشسÒأ أإ ¤أن
أ ل ت ج ا و ز أت أ ل ت ي ح د ث ت ‘ ب ع ض س و ل يا ت
أل -وط -ن خ Òدل-ي-ل ع-ل-ى ه-ذأ أل-ت-قصس،Ò
غ Òأن- -ه ع- -اد ل -ي -وؤك -د ب -اأن أل -ك -ث Òم -ن
أ ل ت ج ا و ز أت ل “ ت ل ك أ ◊ ر ك ة أ د ل ة م ا د ي ة

عنها.
وأف- -اد أŸت- -ح -دث ب -اأن أل -ط -ع -ون أل -ت -ي
سس-ي-ت-ق-دم ب-ه-ا ح-زب-ه أإ ¤أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
Ÿرأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات ت-تضس-م-ن أدلة عن

Œاوزأت حصس - -لت ‘ ت - -غ- -يﬁ Òاضس- -ر
ألنتخاب ألتي ضسخمت بحسسبه أعدأد
أ ل نا خ ب  Úف ي ه ا ف ب ع ض س أ  Ùا ض س ر ب ح س س ب
أ  Ÿت ح د ث ك ان ت ت ض س م  1 0 0 0م س س ج ل ”
تضس -خ -ي -م -ه -ا لÒت -ف-ع أل-ع-دد أإ10000 ¤
مسسجل.
وت -اأسس -ف م-ق-ري ل-ع-دم “ك-ن أŸرأق-بÚ
أل-ذي-ن أع-ت-م-دت-ه-م أ◊رك-ة م-ن م-ت-اب-ع-ة
›ري - -ات ع - -م - -ل- -ي- -ة ألقÎأع Ãك- -اتب
ألتصسويت ،مرجعا ذلك أإ ¤نظام ألقرعة
ألذي Á ⁄كن حزبه من ألتوأجد ‘ كل
أŸرأكز.
وأضس- -اف م -ق -ري أن -ه -م ع -ازم -ون ع -ل -ى
موأصسلة ألنضسال ألسسياسسي كونهم ألقوة
أŸع-ارضس-ة ألأو ¤ب-ال-ب-ل-د وسس-ي-ت-ع-ام-لون
بكل مسسوؤولية مع هذه ألقوة ألتي لديهم
وسس -ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى أل-ت-ح-ال-ف م-ع أل-ق-وى
أŸع -ارضس -ة ألأخ -رى م -ن أج -ل أل -ت -غ-يÒ
أل- -ذي ي- -ط- -م- -ح أإل- -ي -ه أغ -ل -ب -ي -ة ألشس -عب
أ÷زأئري .

»æWh

السسبت  06ماي  2017م
الموافق لـ  10شسعبان  1438هـ

كوكتيل سصياسصي تفرزه صصناديق القÎاع بتيبازة

 ٥أاحـزاب تتقاسس ـم  7مقاعـد نيابية
أاسصفرت تشصريعيات  4ماي على مسصتوى ولية تيبازة ،عن اقتسصام  5أاحزاب
لمر الذي أافرز كوكتال من
سصياسصية حصصة  7مقاعد نيابية ﬂصصصصة للولية ،ا أ
التوجهات ا◊زبية اŸمثلة ıتلف الفئات الشصعبية و اŸطالبة بالوفاء بالتزاماتها
Œاه جموع الناخب Úإانها الصصورة التي تنقلها بع ÚاŸكان «الشصعب».

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

العدد
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«األفÓن» يحافظ على الريادة رغم
خسسارته مقعدين
مرت ا’نتخابات التشسريعية التي جرت ،أاول أامسض ،بغليزان ‘ ،ظروف طبيعية ،حيث “كن
 173أالف مواطن من اإ’د’ء بأاصسواتهم ‘ اقÎاع الرابع ماي من أاصسل  415604من الوعاء
ا’نتخابي ‘ هذه الو’ية.
وسسجلت و’ية ‘ غليزان نسسبة مشساركة قدرت بـ  ‘ 41.68اŸائة ،وهي نسسبة تكون قد
تراجعت مع آاخر ا’نتخابات نظمت واÿاصسة با’نتخابات الرئاسسية التي حصسدت فيها
و’ية غليزان اŸراتب اأ’و ¤من حيث اŸشساركة.
و”ّ خÓل هذه ا’نتخابات توف Òكل الظروف اŸادية والبشسرية ،واأ’منية ‘  986مكتب
انتخابي ،الذي سسخرته الوصساية لعملية ا’قÎاع.
وبحسسب النتائج التي تتبعتها جريدة ”” الشسعب ”” فإانّ مواطني هذه الو’ية توافدوا على
مكاتب التصسويت ‘ الفÎة اŸسسائية مقارنة بالفÎة الصسباحية التي وصسلت فيها نسسبة
اŸشساركة  ‘ 15اŸائة .كما أانّ “ديد سساعات ا’قÎاع أاسسهم ‘ توف Òالفرصسة للمواطنÚ
أ’داء واجبهم ا’نتخابي ،سسواء أ’سسباب تتعلق بانشسغا’تهم ،أاو ارتفاع درجة ا◊رارة الذي
ميز مناخ غليزان يوم ا’قÎاع.
وأاظهرت ا’نطباعات التي سسجلتها جريدة الشسعب تأاكيد مواطني غليزان ‘ هذا اليوم
على ضسرورة مواصسلة مسسار البناء ،واÙافظة على مكتسسبات اأ’من واŸصسا◊ة الوطنية،
خاصسة ‘ اŸناطق التي عاشست الويÓت ‘ بلديات الونشسريسض على غرار ع Úطارف
والرمكة وحد الشسكالة.
وتراجع بحسسب النتائج اأ’ولية حزب جبهة التحرير الوطني ‘ تشسريعيات ماي  2017من
حيث عدد اŸقاعد التي –صسل عليها ،و التي  ⁄تتجاوز أاربعة بد’ من سستة مقاعد كان
نالها ‘ تشسريعيات  ،2012فيما توزعت اŸقاعد اأ’خرى ب Úالتجمع الوطني الدÁقراطي
 ،وا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية ،وحركة الوفاق الوطني ،وجبهة اŸسستقبل ،و–الف حركة
›تمع السسلم.

غليزان :ع .عبد الرحيم

...و 27,5٨٪ببومرداسس

تغي Òجديد ‘ اÿارطة السسياسسية
تيبازة :عÓء ملزي
ك-انت ال-ن-ت-ائ-ج اأ’ول-ي-ة ل-ل-تشس-ري-عيات
ال -ت -ي ب -ل -غت نسس-ب-ة اŸشس-ارك-ة ف-ي-ه-ا
 35,73ب -اŸائ -ة ق -د أاسس -ف -رت ع -ن
حصس- -ول ح -زب -ي اأ’ف Ó-ن واأ’رن -دي
على مقعدين لكل منهما مع تسسجيل
Óف Ó-ن ‘ ع -دد
ت -ف -وق م -ل -ح -وظ ل  -أ
اأ’صس- -وات اÙصس- -ل ع -ل -ي -ه -ا ،ك -م -ا
حصسل كل من –الف ›تمع السسلم
و عهد  54و حزب العمال على مقعد
واحد لكل واحد منهم ،إا’ أاّن توزيع
اŸقاعد بهذه الصسفة أاثار حفيظة
اأ’فÓني Úالذين طالبوا باإ’نصساف
بحصسولهم على مقعد ثالث بالنظر
إا ¤كون ا◊زب حصسل على تأاشسÒة
أاك Ìم - - - -ن  19أال -ف مصس -وت ف -ي-م-ا
–صسل اأ’رندي على ما يربو عن 15

أالف صسوت و جاء حزب عهد ‘ 54
اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ثة بـ 7800صس-وت ي-ليه
–الف حركة ›تمع السسلم بأاكÌ
من  6أا’ف صسوت و أاخÒا حزب
العمال Ãا يقارب  5آا’ف صسوت
ومن ثّم ’ يسستبعد أان يطعن اأ’فÓن
لدى اÛلسض الدسستوري ’سسÎجاع
اŸقعد الثالث.
لعّل أاهم ما أافرزته هذه النتائج غÒ
اŸنتظرة من اŸتتبع Úيكمن ‘
تراجع اأ’فÓن خطوات إا ¤الوراء
لصس - -ال - -ح أاح - -زاب أاخ- -رى ي- -أات- -ي ‘
مقدمتها اأ’رندي الذي اسستفاد من
م-ق-ع-د ث-ان م-ق-ارن-ة م-ع تشس-ري-ع-ي-ات
 2012ح– Úصس - -ل ا◊زب ع - -ل - -ى
م-ق-ع-د واح-د وبصس-ع-وب-ة ك-بÒة ،ك-م-ا
أاح - - -دث ‡ث- - -ل ح- - -زب ع- - -ه- - -د 54
اŸفاجأاة حيت احتّل اŸرتبة الثالثة
‘ الÎت- -يب و “ك- -ن م- -ن اف -ت -ك -اك

مقعده بالŸÈان بكل جدارة
واسستحقاق بالرغم من كون اÎŸشسح
عن ا◊زب و من معه ’ يحوزون
على Œربة سسياسسية رائدة و كفيلة
ب -ت -ح -ق-ي-ق ال-ن-ج-اح ،ك-م-ا اسسÎج-عت
حركة حمسض مقعدها باسسم الو’ية
ب- -ع- -د غ- -ي- -اب ت- -واصس -ل ع -ل -ى م -دار
عهدت Úمتتاليت.Ú
ك -م -ا سس ّ-ج-ل ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ف-ع-ل
ا’نتخابي ارتفاعا ملحوظا ‘ عدد
اأ’وراق اŸلغاة و غ ÒاŸع Èعنها
وال -ت -ي ب -ل -غ ع -دده-ا إاج-م-ا’ 58450
م-ق-اب-ل ام-ت-ناع  276568ن-اخب ع-ن
ال- -تصس- -ويت ‡ا أاسس -ف -ر ع -ن –دي -د
 95315صس -وت -ا م -عÈا ع -ن -ه م-ن بÚ
 153765صس -وت ن -اخب ب -ح-يث ف-اق
عدد اأ’صسوات اŸلغاة حدود الثلث
Ãا ي -ف -ي -د ت -وج -ي -ه رسس -ال -ة مشس-ف-رة
للنواب اÎŸشسح Úمفادها ضسرورة

فيما بلغت نسصبة اŸشصاركة ٪ 37.72

إاعطاء أاهمية أاك Èللتنمية اÙلية
وإانشس- -غ- -ا’ت اŸواط- -ن ،ك- -م -ا Œدر
اإ’شسارة إا ¤أان السسباق ا’نتخابي
شساركت فيه  20قائمة للمÎشسحÚ
م -ن ب-ي-ن-ه-ا  3ق- -وائ- -م حّ- -رة غ Òأاّن
ال-ن-ت-ائ-ج  ⁄ت-ب-تسس-م إاطÓ-ق-ا ل-ل-قوائم
ا◊رة التي أاخفقت هذه اّŸرة ‘
بلوغ مبتغاها.
كما اأجمع ‡ثلو كافة اÎŸشسحÚ
عن كون العملية ا’نتخابية جرت
‘ ظروف هادئة و مقبولة اإ ¤حّد
ك-ب Òا’أم-ر ال-ذي سسّ-ج -ل-ت-ه ال-ه-ي-ئة
ال-و’ئ-ي-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-تخابات من
خÓل ا’شسارة اإ ¤اأن التجاوزات
ا◊اصسلة ﬁدودة و ’ تسستدعي
اإج-راءات ع-ق-اب-ي-ة وردع-ي-ة بحيث
ل - -وح- -ظ ‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن ا◊ا’ت
ت - -ع - -اون وث - -ي - -ق م - -ا ب‡ Úث - -ل- -ي
اÎŸشسح.Ú

””الأرن ـــــ دي”” ‘ الري ـــــ ادة بـ  04مقاع ـــــــ د بسسكيك ـــــ دة
لولية لÓنتخابات التشصريعية ،وجاء حزب
–صصل حزب التجمع الوطني الدÁقراطي على  04مقاعد حسصب النتائج ا أ
التحرير الوطني ‘ اŸرتبة الثانية ب  03مقاعد ،وتقاسصمت أاحزاب حزب العمال– ،الف ›تمع السصلم ،ال–اد من أاجل
النهضصة والعدالة والبناء ،وحركة أامل ا÷زائر بقية اŸقاعد ،وهذا Ãقعد وحيد لكل تشصكيلة سصياسصية.

سسكيكدة و جيجل :خالد ـ العيفة
بلغت نسسبة اŸشساركة النهائية ‘
ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة 37.72
ب -اŸائ -ة أاي ب-تصس-ويت  223397من
ب ÚاŸسس- -ج -ل Úال -ب -ال -غ -ة ع -دده -م
 ،592324ب - -ع - -دم - -ا ك - -انت نسس - -ب - -ة
اŸشساركة ‘ حدود السسادسسة مسساء
 34.05ب -اŸائ -ة ،وك -ان ل -ل -ع -نصس-ر
النسسوي دور ‘ رفع هذه النسسبة
ب - -ع - -د أان ع - -رفت ان- -خ- -ف- -اضس- -ا ‘
الصس- -ب- -ي- -ح- -ة ،وق -د سس -ج -لت نسس -ب -ة
ا’قÎاع بعد سساعت Úمن انطÓق
ال-ع-ملية  3.77ب -اŸائ-ة لÎت-ف-ع ا¤
 13.98باŸائة ‘ حدود الواحدة
زوا’ ،وعرفت العملية إاقبا’ كبÒا
‘ ب- -عضض ال- -ب- -ل- -دي -ات ع -ل -ى غ -رار
بلديات ع Úقشسرة ،ع Úالزويت،
أاو’د اع -ط -ي -ة ،ك -رك -رة ،ب -ن-ي زي-د،
واو’د احبابة.
Óشس - -ارة ،ط- -الب ح- -زب ج- -ب- -ه- -ة
ل --إ
التحرير الوطني ،وا’–اد من أاجل
ال -ن -هضس-ة وال-ع-دال-ة وال-ب-ن-اء ،ب-إال-غ-اء
ال- -ن -ت -ائ -ج الصس -ادرة ع -ن ال -ع -م -ل -ي -ة
ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ك-رك-رة غ-رب-ي
ال -و’ي -ة ،والسس -بب حسسب”” ا’فÓ-ن””
و«ا’–اد”” التجاوزات التي سسببها

’رن-دي ،وم-ن-ها
اÎŸشس-ح ال-ث-الث ب-ا أ
ا’عتداء على اŸراقب Úوإاخراجهم
ب- -ال- -ق- -وة م- -ن م- -ك- -اتب ال- -تصس- -ويت
’ب- -ق- -اء ف- -ق- -ط ع- -ل- -ى م -راق -ب -ي
وا إ
’رن -دي ،وه -ي ال -ت -ج -اوزات ال -ت-ي
اأ
دف -عت ب -ه -ؤو’ء ل -ل -م -ط -ال -ب-ة ب-إال-غ-اء
ال-ن-ت-ائ-ج ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ،إاضسافة إا¤
إاخطارين للهيئة السسياسسية Ÿراقبة
’مر بإاخطار
ا’نتخابات و يتعلق ا أ
ع -ل -ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ة ب Úال-وي-دان،
وآاخر بلدية رمضسان جمال.
’صس- -داء ال- -ت -ي رصس -دت -ه -ا
وحسسب ا أ
جريدة”” الشسعب”” من بعضض اŸراكز
ا’نتخابية ،فإان العملية جرت ‘
أاجواء عادية ،وسسط ترتيبات أامنية
ﬁكمة ،وتسسخ Òإامكانيات هامة
بشس -ري -ة وم -ادي -ة ،وق-د أاوﬁ ¤م-د
حجار وا‹ سسكيكدة أاهمية كبÒة
ل-ل-ت-حضس ÒلÓ-ن-ت-خ-ابات التشسريعية،
ح- - -يث أام - -ر ج - -م - -ي - -ع اŸسس - -ؤوولÚ
اŸع -ن -ي Úب-ال-ت-حضس ÒلÓ-ن-ت-خ-اب-ات
’شس -راف ع -ل -ي -ه -ا وع -ل-ى رأاسس-ه-م
وا إ
إاطارات مديرية التنظيم والشسؤوون
العامة.
ووصسل عدد الهيئة الناخبة بالو’ية
بلغ  592324ناخبا ،موزع Úعلى

 353م-رك-ز ان-ت-خ-اب و 1583مكتبا
ان -ت -خ -اب -ي -ا ،وب-ل-غ ع-دد اŸرشس-حÚ
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات  171م -رشس -ح-ا م-ن
ال - -رج - -ال و  67م -ن ال -نسس -اء ،أام -ا
اŸشس -ط -وب -ون بسس -بب ال -وف -اة ف-ب-ل-غ
عددهم  ،3487واŸشسطوبون بسسبب
ال - -تسس - -ج- -يÓ- -ت اŸت- -ك- -ررة داخ- -ل
الو’يات  ،1629التسسجيÓت ما بÚ
ال - - -و’ي- - -ات  ،2076ال- -تسس- -ج- -ي Ó-ت
اŸتكررة مع اŸراكز الدبلوماسسية
’قامة  9067حالة ،و
 ،25تغي Òا إ
بسسبب فقدان ا◊ق ا’نتخابي 47
حالة.

 ..و‘ الطليعة بجيجل
–صس -ل ح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن-ي
الدÁقراطي بجيجل وفق النتائج
اأ’ولية لÓنتخابات التشسريعية على
 03م- -ق- -اع -د م -ن ب 08 Úمقاعد
اıصسصس-ة ل-ل-و’ي-ة وج-اءت ج-ب-هة
التحرير الوطني ‘ اŸرتبة الثانية
Ãقعدين ،وباقي اŸقاعد وزعت
بالتسساوي ب Úالقائمة ا◊رة البدر،
ا–اد ال- - -ق- - -وى ال- - -دÁق - -راط - -ي - -ة
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،و–ال -ف ›ت-م-ع
السسلم Ãقعد لكل تشسكيلة حزبية،

وقد وصسلت نسسبة اŸشساركة31.10
 %م- -ن ع- -دد اŸسس- -ج -ل،419511 Ú
وع - -دد اŸصس - -وت ،130449Úأام - - - -ا
اأ’ظرف الفارغة فقد بلغت 31517
واŸلغاة . 09553
وقد ” “ديد عملية ا’قÎاع اإ¤
غاية الثامنة مسساء وذلك لتمكÚ
ج- - -م- - -وع اŸواط- - -ن Úم- - -ن ا’أداء
واج -ب-ه-م ا’ن-ت-خ-اب-ي ال-ذي ع-رف
Ãخ -ت -ل-ف ب-ل-دي-ات ج-ي-ج-ل نسس-ب-ة
اŸشساركة ارتفاعا بعد اأن كانت
‘ الفÎة الصسباحية منخفضسة ⁄
تتجاوز 2 . 66باŸائة ،و‘ حدود
ال - - -واح - - -دة زوا’ وصس- - -لت 10.63
ب - - -اŸائ - - -ة ،ل- - -تصس- - -ل ‘ ح- - -دود
اÿامسس - -ة مسس - -اء ع - -ت- -ب- -ة 23.46
باŸائة ،لÎتفع عند حدود31 . 10
باŸائة لÓإقبال الذي يتزايد من
ق -ب -ل ال -ع -نصس -ر ال -نسس -وي ‘ ه -ذه
ال - -فÎات ،اإضس - -اف- -ة اإ ¤اع- -ت- -دال
ال - - -ط - - -قسض ب - - -ع - - -د اأن ك- - -انت ‘
الصسبيحة درجة ا◊رارة مرتفعة،
علما اأن الهيئة الناخبة بالو’ية
تصس - -ل اإ ،429511 ¤ع -دد م-راك-ز
ا’قÎاع  283مركز ،وعدد مكاتب
ا’قÎاع 1025مكتبا.

أاسسفرت نتائج ا’نتخابات التشسريعية الرسسمية اأ’ولية بو’ية بومرداسض عن توزيع اŸقاعد
العشسرة اıصسصسة للو’ية ب Úا’رندي و اأ’فÓن Ãقعدين لكل منهما ،اأ’فافاسض مقعد،
ا’–اد الوطني من أاجل التنمية مقعد ،التحالف الوطني ا÷مهوري مقعد ،ا◊ركة
الشسعبية مقعد– ،الف حركة حمسض مقعد وحركة العدل والبيان مقعد واحد مع تسسجيل
نسسبة مشساركة وصسلت  27,58باŸائة.
شسهدت النتائج التي أافرزتها صسناديق ا’قÎاع بو’ية بومرداسض عن تشسكيل خارطة سسياسسية
جديدة ،حيث  ⁄يتمكن ا◊زب العتيد من ا◊صسول على أاغلبية اأ’صسوات مثلما كان
ÓفÓن جمال ولد عباسض بحصسد  7مقاعد ،واأ’كÌ
منتظرا ومثلما وعد به اأ’م Úالعام ل أ
من ذلك أانه  ⁄يحافظ حتى على عدد اŸقاعد الŸÈانية ا◊الية اŸقدرة بثÓثة مقاعد
Óرندي بـ 11848صسوت مقابل  11803صسوت ÷بهة التحرير،
مع تسسجيل تفوق طفيف ل أ
نفسض اأ’مر بالنسسبة ÷بهة القوى ا’شسÎاكية التي تراجعت هي اأ’خرى Ãقعدين ‘ تقهقر
واضسح..
كما أاظهرت النتائج ا’نتخابية على مسستوى و’ية بومرداسض مفاجآات أايضسا وانتكاسسات
أ’حزاب تقليدية معروفة بنضسالها السسياسسي الطويل ،حيث فشسل حزب العمال ‘ ا◊صسول
على مقعد برŸا Êعن الو’ية وتسسجيل تراجع كبﬁ Òليا ،نفسض اأ’مر بالنسسبة ل–Óاد
من أاجل النهضسة العدالة والبناء ،جبهة اŸسستقبل وŒمع أامل ا÷زائر الذين خيبوا أامال
أانصسارهم ،فيما “كنت قوائم أاخرى من إاحداث اŸفاجأاة على غرار حزب العدل والبيان
لنعيمة صسا◊ي التي “كنت من افتكاك مقعد وحيد على اŸسستوى الوطني هنا بو’ية
بومرداسض و كانت متصسدرة القائمة ا’نتخابية ‘ ،ح Úكانت نتائج –الف حمسض ،ا◊ركة
الشس -ع -ب -ي -ة ا÷زائ -ري-ة وال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري م-ن-ت-ظ-رة و‘ ح-ج-م وم-ك-ان-ة ه-ذه
التشسكيÓت السسياسسية ﬁليا.
يذكر أان ا’نتخابات التشسريعية بو’ية بومرداسض شسهدت تصسويت  134291ناخب من
›موع هيئة ناخبة مقدرة بـ 485787مسسجل ،مع تسسجيل مقاطعة وصسلت إا351096 ¤
مسسجل و 37655ورقة ملغاة ،كما Áكن القول أان اŸقعد ا’نتخابي يÎاوح ‘ حدود  5آا’ف
صسوت ،وعلى العموم فإان ا◊دث ا’نتخابي جرى ‘ ظروف طبيعية دون تسسجيل.

بومرداسس :ز /كمال

لرندي ثانيا بالبليدة
ا أ

جبهة التحرير الوطني تنتزع  70باŸائة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اŸقاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
أافرزت النتائج اأ’ولية واŸرحلية لعملية فرز أاصسوات الناخب ‘ Úالبليدة ،فوزا كاسسحا
◊زب جبهة التحرير الوطني ،حيث –صسل على  10مقاعد من أاصسل  13مقعدا ،متصسدرا
بذلك قائمة الفائزين بأاغلبية اŸقاعد ،يليه حزب التجمع الوطني الدÁقراطي Ãقعدين،
لتختم القائمة بحصسول قائمة صسوت الشسعب ا◊رة على مقعد نيابي واحد.
خيب اأ’فÓن بو’ية البليدة أامال بقية اأ’حزاب و اأ’حرار ،الذين راهنوا على افتكاك
مقعد نيابي لفائدتهم ( عدد اأ’حزاب التي ترشسحت ‘ البليدة بلغ  18حزبا باإ’ضسافة إا¤
قائمت Úحرت ،) Úو“كن من حصسد أاغلبية اŸقاعد ‘ ضسربة قاضسية ،رفعت من حظوظ
تربعه على عرشض اأ’غلبية الŸÈانية باÛلسض الشسعبي الوطني ،وجاء الرقم الذي رفع
بشسأانه مناضسلون با◊زب العتيد بقيادة متصسدرة القائمة الوزيرة للعÓقات مع الŸÈان
غنية الدالية ،رهان الفوز و سسحق بقية اŸتنافسس ،Úمتوقعا خاصسة وأان القيادة ‘ اأ’فÓن
راهنت بدورها على و’يات ﬁورية– ،قق بها اأ’غلبية السساحقة.
وج -اء اأ’رن-دي ا◊زب ال-غ-ر ،Ëث-ان-ي-ا ب-حصس-ول-ه ع-ل-ى م-ق-ع-دي-ن ،واح-د Ÿتصس-در ال-ق-ائ-م-ة
ÓعÓمية بالقناة اÙلية مونية عوادي ،ورغم عدم
الصسناعي الطيب الزغيمي ،والثا Êل إ
الرضسا بالنتيجة ،إا’ أان ا’رندي ‘ هذا اŸوعد ا’نتخابي اŸهم“ ،كن من العودة ا¤
السساحة ‘ البليدة ،و إاثبات وجوده وشسعبيته ب Úمناضسليه واŸتعاطف Úمعه ،خاصسة وأانه ‘
ا’سستحقاقات السسابقة التشسريعية أاو اÙلية ،ظهر صسفر اليدين.
وعادت اŸرتبة الثالثة للمقعد اأ’خ Òمن ا◊صسة النيابية لو’ية البليدة ،للقائمة ا◊رة
صسوت الشسعب ،والتي قادها الŸÈا Êالسسابق  ÚŸعصسما ،Êمسسج Óبذلك تواجده
بالŸÈان اŸقبل لعهدة جديدة ،تضساف ◊صسيلته السسياسسية.
ع-ل-ى ال-ع-م-وم ج-اءت ال-ن-ت-ائ-ج اأ’ول-ي-ة م-ق-ن-ع-ة و غ Òم-ف-اج-ئ-ة ،خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة Ÿناضسلي
ومÎشسحي اأ’فÓن◊ ،جم التجنيد الذي ميز ا◊ملة ا’نتخابية ‘ هذه التشسريعيات،
و للرهانات التي رفعها بو’ية البليدة ،معتمدا على قاعدته الواسسعة ،اŸنتشسرة بغالبية
بلديات الو’ية الـ  ،25و اÁان اŸناضسل Úبحظوظهم وعراقة حزبهم ب ÚاŸواطن Úوالهيئة
الناخبة.
وجاءت النسسبة الو’ئية ‘ هذا ا◊دث ا’نتخابي ،مسساوية مرحليا لـ  40,35باŸائة ،مثلت
أازيد من  200أالف ناخب ،من أاصسل  700أالف صسوت و يزيد بقليل ،فيما جاءت اأ’وراق
اŸلغاة أاو البيضساء مهمة ،وأاحيانا تقدمت أاصسوات الناخب Úبنسسبة مهمة ،فيما  ⁄تعرف
الهيئة اŸسستقلة Ÿراقبة ا’نتخابات بالو’ية ،رفع طعون أاو إاخطارات مهمة من قبل
اÎŸشسح Úيوم ا’قÎاع.

البليدة :لينة ياسسمÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  10شصعبان  1438هـ

’ولية للعملية ا’نتخابية Ãعسسكر
النتائج ا أ

األفÓن يحافظ على مقاعده و األرندي يتموقع ›ددا
’ولية لÓنتخابات التشسريعية بو’ية معسسكر ،عن فوز جبهة التحرير الوطني بأاربعة مقاعد والتجمع
أاسسفرت النتائج ا أ
الوطني الدÁقراطي Ãقعدين ومقعدين للحركة الشسعبية ومقعدين تقاسسمهما –الف حمسس وحزب العمال ،وتعتÈ
’قل  6إا 8 ¤مقاعد من أاصسل 10
’فÓن سسعى إا ¤اكتسساح غالبية اŸقاعد أاو على ا أ
هذه النتائج مفاجئة من منطلق أان ا أ
مقاعد برŸانية لو’ية معسسكر ،وخصست تشسكيلة ا◊زب ﬁليا العملية ا’نتخابية بحملة ضسخمة وقوية وفرت لها كل
’ك ‘ Èتشسريعيات ماي.2017
’فÓن بو’ية معسسكر اÿاسسر ا أ
’مكانيات البشسرية واŸادية‡ ،ا يجعل ا أ
ا إ

ا’قÎاع جرى ‘ ظروف جيدة

األفافاسس يظفر بحصصة
األسصد ببجاية

أاظهرت اŸعطيات اأ’ولية اŸسصتقاة من عمليات الفرز
لتشصريعيات الرابع ماي ،2017بو’ية بجاية أان نسصبة
اŸشص- -ارك- -ة ق- -درت بـ 18.51ب -اŸئ -ة Ãشص-ارك-ة 98033
صصوتا ،مع تسصجيل إالغاء 13719صصوتا ،وهي اŸعطيات
ال -ت -ي ع -رفت ت-راج-ع-ا ط-ف-ي-ف-ا م-ق-ارن-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات
ال -تشص -ري-ع-ي-ة اŸاضص-ي-ة ،ح-يث ق-درت نسص-ب-ة اŸشص-ارك-ة
آانذاك بـ 25,11باŸائة ،وسصجلت أاعلى نسصبة مشصاركة
ببلدية آايت سصماعيل بنسصبة  41,59باŸائة ،أاما أاضصعف
نسصبة سصجلت ببلدية فرعون بـ  9,15باŸائة.
وفازت جبهة القوى ا’شصÎاكية بو’ية بأاربعة مقاعد
م -ن أاصص -ل 12م-ق-ع-دا ﬂصصصص-ة ل-ل-و’ي-ة ،بنسصبة20.63
باŸئة و Ãعدل 173955مصصوتا ،كما ظفر حزب جبهة
التحرير الوطني Ãقعدين ،بنسصبة 11.78باŸئة Ãعدل
 9936مصصوتا ،شصأانه شصأان التجمع من أاجل الثقافة
والدÁقراطية ،الذي حصصل على مقعدين بنسصبة 9.38
باŸئة Ãعدل  7907مصصوتا ،كما ظفر حزب التجمع
الوطني الدÁقراطي Ãقعد واحد بنسصبة  7.15باŸئة
وÃعدل  6027صصوتا ،جبهة اŸسصتقبل Ãقعد واحد
بنسصبة  5.89باŸئة وÃعدل  4965صصوتا ،إا ¤جانب
حزب التحالف الوطني ا÷مهوري ،الذي انتزع مقعدا
واحدا بنسصبة  5.37باŸئة وÃعدل  4530صصوتا‘ ،
ح Úفاز اأ’حرار Ãقعد واحد بعدما حصصدت قائمة
م - -ب - -ادرة اŸواط- -ن- -ة  4402صص - -وت ب - -نسص- -ب- -ة 5,22
ب -اŸائ -ة.وج -رت ه -ذه ا’ن -ت-خ-اب-ات ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ‘
ظ -روف ج -ي -دة وأاج-واء حسص-ن-ة ،ح-يث ج-رت ال-ع-م-ل-ي-ة
ب -ت -ن -ظ -ي -م ﬁك -م م -ن-ذ ب-داي-ة ا’قÎاع إا ¤غ-اي-ة ف-رز
اأ’صص -وات ،واف -ت-ت-حت م-راك-ز ا’قÎاع أاب-واب-ه-ا ،ح-يث
توافد الناخبون منذ السصاعات اأ’و ،¤وقد بلغت نسصبة
اŸشصاركة  18.51باŸئة حيث صّصوت  98033ناخبا ،و”
إالغاء  13719صصوتا
وقد أاجمعت آاراء العديد من ‡ثلي اأ’حزاب والقوائم
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة اŸشص- -ارك- -ة لـ““الشص -عب““ ع -ل -ى أان ه -ذه
ا’سصتحقاقات “يزت بالسص Òا◊سصن ،وتسصخ Òاإ’دارة
لكافة اإ’مكانات اŸادية والبشصرية.

بجاية :بن النوي توهامي
نتائج ا’نتخابات تفاجئ سسكان باتنة

األفÓن يكتسصح واŸسصتقبل
يصصنع اŸفاجأاة ول شصيء
ألحزاب التيار اإلسصÓمي

اكتسصح ،أامسس ،حزب جبهة التحرير الوطني اأ’فÓن،
مقاعد الŸÈان عن و’ية باتنة ،وتصصدر قائمته نائب
رئيسس ›لسس اأ’مة اÛاهد ا◊اج العايب ،بحصصوله
على  09مقاعد كاملة من أاصصل  14اŸمثلة لباتنة ‘
الغرفة السصفلى ،كما –صصل حزب اأ’رندي على 3
مقاعد و“كن حزب اŸسصتقبل من افتكاك مقعدين
حسصب ما أافاد به ديوان وا‹ باتنة .هذا ما توقفت
ع -ن -ده «الشص -عب».وب -ال -ع -ودة إا ¤ن -ت -ائ -ج ا’ن -ت -خ-اب-ات
التشصريعية بباتنة نسصتشصف حصصول اŸرشصحات النسصاء
Óرندي و01
ÓفÓن و 01ل أ
بباتنة على  05مقاعد  4ل أ
◊زب اŸسص -ت -ق -ب -ل ،وت -دخ -ل ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج اŸت-ع-ل-ق-ة
بالنسصاء ‘ إاطار إاصصÓحات رئيسس ا÷مهورية اŸتعلقة
بÎقية اŸشصاركة السصياسصية للمرأاة ا÷زائرية.
وف -ور ان -تشص -ار ن -ت -ائ -ج ا’ن -ت -خ -اب -ات خ -رجت ج-ري-دة
““الشصعب““ لÎصصد آاراء اŸواطن Úبو’ية باتنة فأاكد
جميع من –دثنا إاليهم عن تفاجئهم من النتائج التي
 ⁄تكن متوقعة إاطÓقا بالنظر إا ¤أان هذه ا’نتخابات
جرت وسصط تنافسس كب Òلـ 19حزبا سصياسصيا معتمدا
Óحرار.
وقائمت Úل أ

إاضصافة إا ¤غرÁه حزب ا◊ركة
الشص -ع -ب -ي -ة ال-ذي سص-خ-ر إام-ك-ان-ي-ات
م- -ادي- -ة وبشص- -ري- -ة ك- -بÒة ◊م -ل -ت -ه
ا’نتخابية لتسصفر النتائج عن فوزه
Ãق -ع -دي -ن ل -ي -ف-ق-د ا◊زب ال-ف-ت-ي
بذلك قوته أامام  16تشصكيلة حزبية
متنافسصة تقاسصمت بتباين أاصصوات
الناخب Úبو’ية معسصكر واحتفظ
ح -زب -ان م-ن-ه-ا Ãق-اع-ده-م-ا وه-م-ا
اأ’رندي واآ’فÓن .

هؤولء نواب معسصكر وتلك
صصاحبة الصصوت األبيضس
توجه سصكان و’ية معسصكر بقوة إا¤
صص -ن -ادي -ق ا’قÎاع ي -وم ال -ع -م -ل -ي -ة
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ب-ال-رغ-م م-ن ال-ظ-رف
اŸناخي ا◊ار الذي أاثر قلي Óعلى
نسصب اŸشصاركة لكن Á ⁄نع من
تصصاعد منحاها من  17باŸائة ‘
ح- -دود م- -ن- -تصص- -ف ال -ن -ه -ار إا26 ¤
ب- -اŸائ -ة ‘ ح -دود ال -راب -ع -ة ب -ع -د
الظهر إا %48.89 ¤كنسصبة و’ئية
رسصمية بعد غلق مراكز ا’نتخاب
‘ السص -اع -ة ال -ث-ام-ن-ة مسص-اًء ،ح-يث
ت -ق -رر “دي -د فÎة ا’ن -ت -خ-اب إا¤
سص -اع -ة م -ن ال -زم -ن ب-ف-ع-ل ت-واصص-ل
ت- -واف- -د ال- -ن- -اخ- -ب Úع- -ل -ى م -راك -ز
ال -تصص-ويت ،وت-ك-ون سص-اك-ن-ة ال-و’ي-ة
بذلك قد سصجلت موقفها من أاهم
موعد انتخابي حامت حوله بلبلة
اأ’صصوات الداعية إا ¤اŸقاطعة،
وك -أان -ه -ا ج -ددت دع -م -ه -ا ل -ل -وط-ن
وقادته من خÓل ما يفسصره توجه
ال - -ن - -اخ - -ب Úلصص - -ن - -ادي - -ق ا’قÎاع
وتصصويتهم بقوة لصصالح من اختاروه
ل -ي -م -ث-ل-ه-م أاو م-ن خÓ-ل ال-تصص-ويت
ال -ن -ظ -ي -ف لصص-ال-ح م-رشص-ح ›ه-ول

العدد

17329
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 26.14باŸائة نسسبة اŸشساركة
بقسسنطينة

األحزاب العتيدة تÎاجع وبروز
تشصكيÓت جديدة

ب -ل -غت نسص -ب -ة اŸشص -ارك -ة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة
ب-قسص-نطينة  26.14ب -اŸائ-ة ،ح-يث –صص-لت اأ’ح-زاب
العتيدة وعلى رأاسصها جبهة التحرير الوطني والتجمع
الوطني الدÁقراطي على  3مقاعد فقط ،مقعدان
Óرندي.
ÓفÓن ومقعد واحد ل أ
ل أ
ه -ذا اأ’م -ر ف -اج -أا م -ن -ت -خ-ب-ي ا◊زب Úال-ذي-ن ك-ان-وا
يتوقعون عدد مقاعد أاك Èمن التي أاعلن عليها عقب
ا’ن -ت -ه -اء م -ن ع -م -ل-ي-ة ال-ف-رز ،ل-ي-ت-حصص-ل ح-زب إا–اد
النهضصة من أاجل العدالة والبناء لرئيسصه ““بن خÓف““
ع -ل -ى م -ق -ع-دي-ن ،ح-زب ال-وف-اق م-ق-ع-د واح-د ،ح-زب
ا◊رية والعدالة مقعد ،حزب العمال مقعد ،التحالف
ال-وط-ن-ي ا÷م-ه-وري م-ق-ع-د ،ح-رك-ة اإ’صصÓ-ح ال-وطني
مقعد ،ا◊ركة الوطنية للعمال ا÷زائري Úمقعد.
كما –صصلت ““حمسس““ على مقعد واحد لتدخل بذلك
تشصكيلة جديدة تتكون من أاحزاب حديثة النشصأاة قبة
الŸÈان ع Èبوابة قسصنطينة ،لتÎاجع أاحزاب أاخرى
على غرار ا◊ركة الشصعبية والقوى ا’شصÎاكية ،جبهة
اŸسصتقبل ،تكتل الفتح لعدم –صصلها على أاي مقعد.

 ..تسسجيل  12إاخطارا أاثناء
عملية ا’قÎاع

ي - -فÎضس أان ي - -ك - -ون ““ا÷زائ- -ر““ ’
ﬁالة.
وينتظر سصكان و’ية معسصكر ‡ن
أاد ¤بصص- -وت -ه ي -وم ا’ن -ت -خ -اب م -ن
نواب «م شس و» اآ’تي ذكرهم بداية
من الفاعل ا’قتصصادي عبد اŸالك
صص -ح -راوي ،ال -ن -ق -اب -ي ع -ب -د ال -ل -ه
ه -واري ،رق -ي -ق ﬂط -اري -ة ،ب-وتÚ
ﬁمد ،سصي حمدي خث ،Òمرزوق
خÒة ،سص -ل -ي -م -ا Êج -ي  ،‹Ó-شص -ا‘
زوبيدة ،بن دوخة بن عمر وبيدي
ع -ب -د ال -ق -ادر ،أان ي -وف -وا ب -ج -م -ل -ة
ال -وع-ود ال-ت-ي ق-دم-وه-ا ع-ل-ن-ا أام-ام
اŸواط - - -ن ‘ Úخضص- - -م ا◊م- - -ل- - -ة
ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ،و ي-ب-ذل-وا ج-ه-ودا م-ن
أاجل مواصصلة مسصÒة النمو والتنمية
ع -ل -ى ك -اف -ة اأ’صص -ع -دة م -ن-ه-ا ت-لك
اÛا’ت ال -ف -اع -ل -ة ‘ ا’ق -تصص-اد

ال- -وط- -ن -ي وال -داع -م -ة ل Ó-ق -تصص -اد
اÙل- -ي وال- -ت- -ي ي- -ع- -ت Èال- -ت- -وج -ه
والÎك -ي -ز ع -ل -ى إان -ع-اشص-ه-ا ح-ت-م-ي-ة
ضص-روري-ة ،خ-اصص-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-قطاع
الفÓحة وتثم ÚمؤوهÓت اŸنطقة
‘ اÛال و‘ ق- -ط- -اع السص- -ي -اح -ة
والصص -ن -اع-ة م-ن خÓ-ل ال-دف-اع ع-ن
مصصالح الو’ية ‘ ا’سصتفادة من
مشصاريع تنموية إاضصافية وجديدة.

ضصبابية ‘ اإلعÓن عن النتائج
واإلعÓم ا◊لقة اŸفقودة
بالرغم من مضصي اأيام على رسصالة
رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة م-ه-ن-ئ-ا ع-م-وم
وسص- -ائ- -ل ا’إعÓ- -م والصص- -ح- -ف- -يÚ
ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ◊ري -ة ال -ت -ع-بÒ
والصص- -ح- -اف- -ة داع- -ي- -ا اإ ¤ت- -ذل -ي -ل

والقضصاء على العقبات التي تÓقي
الصصحفي ضصمانا ◊ق اŸواطن ‘
ا◊صص -ول ع -ل -ى م -ع -ل -وم -ة دق -ي-ق-ة
وم -وث -وق -ة واإق -رارا م -ن-ه ب-ا÷ه-ود
التي يبذلها الصصحفيون ‘ مرافقة
الÈام- -ج ال- -ت- -ن- -م- -وي- -ة وال -قضص -اي -ا
ال -وط -ن -ي -ة ذات ا’أه -م-ي-ة ،ي-واصص-ل
ب - - - -عضس اŸسص - - - -وؤول ÚاÙل - - - -يÚ
Ãعسص -ك -ر ف -رضس م-ن-ط-ق ال-ت-ع-ت-ي-م
والضص-ب-اب-ي-ة وال-ت-م-ي-ي-ز ‘ ا’إعÓ-ن
ع-ن ن-ت-ائ-ج ا’ن-ت-خ-ابات التشصريعية
ع‡ Èثلي اŸوؤسصسصات ا’إعÓمية
ﬁل -ي -ا ،وع -ل-ي-ه ك-ان ل-زام-ا ع-ل-ي-ن-ا
البحث عن اŸعلومة .من جهات
غ Òرسص - -م - -ي - -ة وغﬂ Òول ل - -ه - -ا
ا’إعÓن عن نتائج ا’نتخابات.

معسشكر :أام ا.Òÿسس

من جملة  8مقاعد اıصسصسة لسسيدي بلعباسس

األفـ ـ ـ ـ ـÓن يفق ـ ـ ـ ـد مقعدي ـ ـ ـ ـن لصصال ـ ـ ـ ـح غر Áـ ـ ـ ـه األرن ـ ـ ـ ـدي

’نتخابات التشسريعية
أافرزت نتائج ا إ
بو’ية سسيدي بلعباسس ،عن حصسول حزب
جبهة التحرير الوطني على  6مقاعد ‘
الŸÈان ا÷ديد من أاصسل ثمانية مقاعد ‘
ح Úحصسل حزب التجمع الوطني
الدÁقراطي على مقعدين.

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو

Óن-ت-خ-اب-ات أاب-انت ع-ن ف-ق-دان
ال -ن -ت -ائ-ج اأ’ول-ي-ة ل -إ
ا◊زب العتيد مقعدين خÓفا لتشصريعيات 2012
التي حصصد فيها كل اŸقاعد اıصصصصة للو’ية،
ه -ذا وكشص -فت ال -ن -ت -ائ -ج أايضص -ا ع -ن دخ-ول أاسص-م-اء
جديدة للŸÈان من بينهم متصصدر قائمة اأ’فÓن
ﬁم- -د ج- -اه- -د أاسص- -ت- -اذ سص- -اب -ق وعضص -و اÛلسس
الشص -ع -ب-ي ال-و’ئ-ي ،وك-ذا م-تصص-در ق-ائ-م-ة اأ’رن-دي
بوسصماحة يحياوي مسص Òإاقتصصادي واإ’سصم الثاÊ

‘ اأ’رندي قندوزي سصليمان رئيسس أاسصبق لبلدية
رأاسس اŸاء.أام -ا ب -ق -ي -ة ‡ث-ل-ي ال-و’ي-ة م-ن ا◊زب
العتيد فهي كلها أاسصماء سصبق لها وأان –صصلت على
م -ق -اع -د ‘ ق-ب-ة الŸÈان ل-ع-ه-دة أاوع-ه-دت Úوه-م
جليخ علي ،عبد الÓوي عبد القاد ،بن زناتي خÒة
وجليل نصصÒة وبوخلخال خميسس.
وي-ذك-ر أان نسص-ب-ة اŸشص-ارك-ة اإ’ج-م-ال-ي-ة ب-الو’ية
ب -ل-غت  42,02ب -اŸائ -ة ب -ع -دد ن -اخ-ب Úق-در ب
 191570ناخب ،وهي النسصبة التي انخفضصت ب
 11,3مقارنة بتشصريعيات  2012التي سصجلت بها
نسصبة  53,32باŸائة .وقد إاحتلت دائرة تسصالة
اŸرت -ب -ة اأ’و ¤و’ئ -ي -ا ب-نسص-ب-ة مشص-ارك-ة ق-درت
ب 68,72ب -اŸائ -ة .وحسصب م -دي -ر ال -ت -ن -ظ-ي-م
والشصؤوون العامة عÓيلي بن عودة فإان عملية
اإ’نتخاب مرت ‘ ظروف حسصنة بداية بالفÎة
الصصباحية ،حيث شصهدت معظم اŸراكز توافدا

 18حزبا دخلت اŸنافسسة بسسطيف

األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن يحصص ـ ـ ـ ـ ـ ـد سصت ـ ـ ـ ـ ـ ـة مقاع ـ ـ ـ ـ ـ ـد

معتÈا للناخب Úأاين بلغت نسصبة اŸشصاركة 4,4
‘ حدود السصاعة العاشصرة صصباحا لÎتفع إا¤
 14,17باŸائة ‘ حدود السصاعة الواحدة زوا’
و 30,97ب -اŸائ -ة ع -ن -د السص -ادسص-ة مسص-اء .وق-د
راقب العملية اإ’نتخابية  4مÓحظ ÚدوليÚ
إاث -ن -ان م -ن ج-م-اع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة واث-ن-ان م-ن
اإ’–اد اإ’فريقي.
م -ن ج -ه -ت-ه-ا م-داوم-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ل-ل-ه-ي-ئ-ة
اŸسصتقلة Ÿراقبة اإ’نتخابات كانت قد تابعت
العملية من خÓل وضصع ﬂطط إانتشصار ◊وا‹
 40عضص- -وا ع Èم- -ك- -اتب وم- -راك -ز اإ’قÎاع ”
ت-دع-يمهم ب 18م-وث-قا وﬁ 22ضص-را قضص-ائيا،
ح-يث سص-ت-ع-د اŸداوم-ة ت-ق-ري-ره-ا ال-ن-ه-ائ-ي ع-ن
العملية اإ’نتخابية على أان يرفع للهيئة العليا
اŸسصتقلة Ÿراقبة اإ’نتخابات قبل أان يتم عقد
جمعية عامة يوم  14ماي القادم.

اأسسفرت النتائج ا’أولية لÓنتخابات التشسريعية ليوم  4ماي  2017بو’ية سسطيف ،عن تشسكيل
خارطة سسياسسية جديدة للو’ية ،بÈوز  7تشسكيÓت سسياسسية فائزة من ضسمن  18حزبا كان ‘
اŸوعد ،من اأجل  19مقعدا ‘ الŸÈان القادم.
كما نشص Òأانه ” “ديد العملية ا’نتخابية وا’–اد من أاجل النهضصة والعدالة
ب -ال -و’ي -ة ب -ق -رار م -ن ال-وا‹ ،وه-ذا Ÿدة وال- - -ب - -ن - -اء ،وŒم - -ع أام - -ل ا÷زائ - -ر،
قد سصجلت نسصبة مشصاركة مقبولة ب سصاعة أاخرى إا ¤غاية الثامنة مسصاء ،فيما وال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ا÷مهوري ،على
 34.22ب- -اŸائ -ة ،م -ق -ارن -ة ب -ب -عضس ك- -انت ع -م -ل -ي -ة ت -ط -ور اŸشص -ارك -ة حسصب م- -ق- -ع- -دي- -ن ل- -ك- -ل واح- -دة م- -ن ه -ذه
التشصكيÓت .
الو’يات اأ’خرى ،وهي أاقل قلي Óمن اأ’رقام الرسصمية كما يلي:
النسصبة الوطنية اŸقدرة ب  38.25نسص -ب -ة اŸشص -ارك -ة ‘ ح -دود السص-اع-ة وباŸقارنة مع النتائج اŸسصجلة خÓل
باŸائة ،وأاقل من النسصبة اŸسصجلة ‘ العاشصرة صصباحا بلغت  ،%3.78و ‘ انتخابات  ، 2012نÓحظ أان اÿارطة
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة لسص-ن-ة  2012حدود السصاعة الواحدة زوا’ ارتفعت السصياسصية توسصعت حيث سصجل ،آانذاك،
إا ، %11.29 ¤أاما ‘ حدود السصاعة فوز  4تشصكيÓت فقط  ،وهي ا’فÓن
واŸقدرة ب  46.67باŸائة .
الرابعة مسصاء فوصصلت إا ، %19.85 ¤ب  8مقاعد ،وتكتل ا÷زائر اÿضصراء
وب- -ل- -غت نسص -ب -ة اŸشص -ارك -ة ‘ ح -دود ب  5م -ق -اع-د ،وال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
السص-اع-ة السصادسصة ،%24.57:و ك- - -انت ا÷مهوري وا’رندي ب  3مقاعد لكل
نسص -ب -ة اŸشص -ارك -ة ‘ ح -دود السص-اع-ة واحد من ا◊زب. Ú
تّوجت عملية الفرز اÿاصصة بالتشصريعيات بو’ية اŸدية حسصب النتائج اأ’ولية بنيل حزب جبهة الثامنة لي ،%34.22 : Óحيث لعبت وذكر بيان مصصالح و’ية سصطيف ،أانه ⁄
التحرير الوطني  06مقاعد ،فيما حصصد حزب التجمع الوطني الدÁقراطي وŒمع حركة ›تمع اŸشص -ارك -ة ال -نسص -وي-ة ‘ اŸسص-اء دورا تسصجل أاي Œاوزات أاو اخت’Óت طيلة
السصلم مقعدين لكل واحد منهما ،بينما نالت جبهة النضصال الوطني مقعدا واحدا.
ع -م -ل -ي -ة ا’قÎاع ،و“ت ال -ع -م -ل -ي -ة ‘
كبÒا ‘ –قيق هذه النتيجة.
وحسصب بيان إاعÓمي صصادر عن ديوان الو’ية فإان نسصبة اŸشصاركة ‘ اقÎاع  04ماي  ،2017وصصلت وب -ي -نت ال -ن -ت-ائ-ج اأ’ول-ي-ة حسصب ب-ي-ان ظروف جيدة ع Èكامل بلديات الو’ية.
حد  44.82باŸائة ،باعتبار أان عدد اŸنتخب Úبلغ  194.621مصصوت من أاصصل  556.888مسصجلŸ ‘ ،صص - -ال- -ح و’ي- -ة ،أان ح- -زب ج- -ب- -ه- -ة ف-ي-م-ا صص-رح اŸنسص-ق ال-و’ئ-ي ل-ل-ه-ي-ئة
ح Úأاّن اأ’صصوات اŸعّبر عنها جاءت بنسصبة  77.98باŸائة ،مع العلم أان حزب اأ’فÓن حصصل على ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي –صص -ل ع -ل-ى  6العليا اŸسصتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات،
نسصبة  27.88باŸائة من عدد اأ’صصوات.
م -ق -اع -د ،وح -زب ال -ت -ج -م-ع ال-وط-ن-ي بلقاسصم نويصصر ،أان العملية ا’نتخابية
يذكر أان نسصبة اŸشصاركة ‘ تشصريعيات  2012وصصلت حد  46.10باŸائة.
ال-دÁق-راط-ي ع-ل-ى  3م-ق-اعد ،فيما “ت ‘ ظ- -روف ج- -ي- -دة ،و ⁄ت- -ت- -ل -ق
–صصل كل من –الف حركة ›تمع الهيئة أاك Ìمن  10إاخطارات تعاملت
السصلم ،وا◊ركة الشصعبية ا÷زائرية ،معها طبقا للقانون.

سشطيف  :نور الدين بوطغان

خنششلةŸ :وششي حمزة

جبهة التحرير الوطني باŸدية –صصد  06مقاعد نيابية

اŸدية :ع.علياÊ

أاكد ““عزوز كردون““ عضصو باŸداومة الو’ئية للهيئة
ال -ع -ل -ي -ا اŸسص -ت -ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ل«الشص-عب““
تسصجيل  12إاخطارا كتابيا متعلقا بيوم ا’نتخاب،
اإ’خطارات حسصبه جاءت بسصبب اإ’شصكا’ت ‘ طريقة
إاشصهار القوائم ا’نتخابية ،ندرة أاوراق ا’نتخاب ‘
بعضس اŸكاتب وعدم اŸوازنة ب Úاأ’حزاب على غرار
حزب التجمع الوطني الدÁقراطي واأ’فافاسس ،وهو
ماعولج بشصكل فوري من طرف اللجنة اŸكلفة التي
قامت بإابÓغ اإ’دارة العامة للو’ية ،فيما ” تسصجيل
إاخ -ط -ارات ك -ت -اب -ي -ة أاخ -رى ت -ع -ل-قت ب-ع-م-ل-ي-ة تشص-م-ي-ع
الصص- -ن- -ادي -ق فضص  Ó-ع -ن ب -عضس اإ’خ -ط -ارات اأ’خ -رى
اŸسص -ج -ل -ة وال -ت -ي ت-ب-ق-ى ﬁل ن-ظ-ر م-ن ق-ب-ل ال-ه-ي-ئ-ة
اŸكلفة.
وقال كردون إان العملية ا’نتخابية بقسصنطينة مرت ‘
ظ- -روف ج- -ي- -دة ‘ ظ- -ل ت- -وف Òك- -اف- -ة اإ’م- -ك -ان -ي -ات
اللوجيسصتيكية.

كمال عباسس يؤوكد على نزاهة
’قÎاع
ا إ

من جهته نفى وا‹ قسصنطينة ““كمال عباسس““ ،حدوث
تغيÒات على مسصتوى رؤوسصاء اŸراكز أاو اŸكاتب أاو أاي
أاعضصاء آاخرين مكان الذين ” اإ’عÓن عنهم بعد
انطÓق عملية التصصويت.جاء هذا ‘ رده على ما
روجه متصصدر قائمة العدالة و البناء ÿضصر بن خÓف
‘ رسصالة Ÿراقبي اŸراكز ا’نتخابية ع Èحسصابه
على موقع التواصصل ا’جتماعي فيسصبوك قائ Óإان
ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-تشص-ري-ع-ي-ات ب-ال-و’ي-ة يعتزمون تغيÒ
بعضس رؤوسصاء اŸراكز.
وقال الوا‹ إان هذه اŸسصأالة غ Òمؤوسصسصة ،مؤوكدا ‘
تصصريحه لوسصائل اإ’عÓم اأن اŸنافسصة النزيهة طغت
على اŸشصهد ا’نتخابي بقسصنطينة بدءا من عملية
التصصويت وصصو’ إا ¤عملية الفرز ،وبخصصوصس التقرير
الصص -ادر ع -ن ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ق -وى ا’شصÎاك -ي-ة ح-ول
تسصجيل عدة Œاوزات على مسصتوى مراكز ا’قÎاع
Óوراق اÿاصصة بالتشصكيلة السصياسصية
من غياب تام ل أ
بأاحد مراكز باب القنطرة ،كشصف كمال عباسس أانه
فع ” Óتسصجيل غياب أاوراق حزب القوى ا’شصÎاكية
وكذا حزب جبهة التحرير الوطني وذلك بسصبب خلط
‘ التوزيع فقط وهو ما ” معا÷ته بشصكل فوري.

قسشنطينة :مفيدة طريفي

 4٣ ،01باŸائة نسسبة اŸشساركة باŸسسيلة

األف ـ ـÓن و األرن ـ ـدي يق ـ ـودان القاطـ ـرة
’ولية
أافرزت النتائج ا أ
لÓنتخابات التشسريعية باŸسسيلة
’رندي لنفسس
’فÓن وا أ
حصسد ا أ
عدد اŸقاعد يليهما –الف
حركة ›تمع السسلم وحزب
ا’–اد للتجمع الوطني وقائمة
الهÓل وهو ما أانشسأا فسسيفسساء
سسياسسية من شسأانها “ثيل الو’ية
‘ الŸÈان القادم ودفع عجلة
التنمية ع Èكامل تراب
الو’ية ،هذا ما رصسدته
«الشسعب» بع ÚاŸكان.

اŸسشيلة :عامر ناجح

اأغلقت مكاتب ا’قÎاع باŸسصيلة على
السصاعة الثامنة مسصاء واأفرزت –قيق
نسص - -ب - -ة مشص - -ارك - -ة ‘ ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
ال -تشص -ري-ع-ي-ة ت-ق-در ب 43,01باŸائة
بعدد مصصوت Úيقدر ب  279774من
اأصصل  650435مسصجل ضصمن القوائم
ا’نتخابية باŸسصيلة .
وحسصب ما اأفرزته النتائج ا’أولوية
ب -حسصب مصص-ال-ح و’ي-ة اŸسص-ي-ل-ة ف-ق-د
–صص- -ل ح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
ال- -دÁق- -راط- -ي ال- -ذي ي- -تصص -دره خÒ

ال- -دي -ن ب -ي -ب -ي ع -ل -ى اأرب -ع -ة م -ق -اع -د
بحصصوله على نسصبة مئوية تقدر ب
 19 , 31باŸائة بعدد مصصوت Úيقدر
ب  45253مصص- -وت وحصص -ول ك -ذلك
ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي الذي
ي -تصص -دره ال -ت -ل -ي م -اضص -ي م -ن ب -ل -دي-ة
ب -ل -ع-اي-ب-ة ع-ل-ى اأرب-ع-ة م-ق-اع-د ب-نسص-ب-ة
مئوية تقدر ب  18 , 80باŸائة بعدد
اأصصوات يقدر ب  44055صصوت يليهم
‘ الÎت- -يب –ال- -ف ح- -رك- -ة ›ت -م -ع
السصلم التي يتصصدرها الوزير السصابق
ميمون Ãقعدين بنسصبة مئوية تقدر
 7,75باŸائة بعدد اأصصوات تقدر ب
 18161صص -وت ت -ل -ي-ه ال-ق-ائ-م-ة ا◊رة
الهÓل بنسصبة مئوية تقدر ب 6 , 23
باŸائة بعدد مصصوت Úقدر ب 14614
صص - -وت وك- -ذا حصص- -ول ح- -زب ا’–اد
ل-ل-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ع-ل-ى نسص-ب-ة 05,21
ب -اŸائ -ة ب -ع -دد مصص -وت Úب -ل -غ 12219
صصوت ،حيث يعول سصكان اŸسصيلة على
اŸن -ت -خ -ب Úا÷دد ‘ ح -ل -ح -ل -ة ع -دة
ملفات هامة تندرج ‘ اإطار –ريك
ع-ج-ل-ة ال-ت-م-ن-ي-ة وخ-ل-ق م-ن-اصصب شصغل
ل- -ل- -قضص -اء ع -ل -ى ال -ب -ط -ال -ة وﬂت -ل -ف
اŸشصاكل التي يتخبط فيها اŸواطن .

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

من مراسسلينا

السسبت  06ماي  2017م
الموافق لـ  10شسعبان  1438هـ

تهيئة  78كلم من الشسبكة بسسيدي بلعباسش

إلتسشرب ـ ـ ـات ورإء ضشـ ـ ـياع  ٪40م ـ ـن مي ـ ـاه إلشش ـ ـرب

أافادت مصسلحة إاعادة تهيئة الشسبكات على مسستوى وحدة ا÷زائرية للمياه بسسيدي بلعباسش ،بضسياع كميات كبÒة من مياه
الشسرب ع Èالشسبكات والتي بلغت حدود  ٪40جراء التسسربات اŸائية وهي نسسبة تفوق اŸعدل العاŸي بـ.٪25

العدد

17329

’صسطياف ببجاية
–ضسÒا Ÿوسسم ا إ

08

÷ـ ـ ـان تقنيـ ـة Ÿعاين ـ ـة إلششوإطـ ـ ـئ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

أارج-عت ال-مصس-ل-ح-ة سس-بب ه-ذه ال-خسس-ائ-ر إال-ى
التسسربات المائية الناجمة عن تحويل شسبكات
التوزيع خÓل فترة إانجاز مشسروع ترامواي
سسيدي بلعباسض ،فضس Óعن قدم واهتراء عديد
الشسبكات بمختلف اأ’حياء ،ما أاحدث تذبذبا
في عملية توزيع الماء الشسروب لدى سسكان
بعضض التجمعات.
في هذا اإ’طار ،انتهت مؤوخرا عمليات تهيئة
شسبكات توزيع الماء الشسروب على مسستوى 16
حّيا بمدينة سسيدي بلعباسض على مسسافة 78
كلم .وهو المشسروع الذي انطلق سسنة 2012
ومسض أاك -ب -ر أاح -ي-اء ال-م-دي-ن-ة ،ك-ح-ي ال-م-دي-ن-ة
ال -م -ن -ورة ،ب -ن -ي ع -ام-ر ،ب-ن ح-م-ودة ،ب-وم-ل-يك
وال-م-اك-ون-ي ،ح-يث شس-م-لت ال-ع-م-ل-ي-ة اسس-ت-بدال
اأ’نابيب المهترئة والقديمة بأاخرى جديدة
ومصسنوعة بتقنيات حديثة .وتهدف العملية
إالى ضسمان التموين الجيد للمواطنين بالمورد
ال -ح -ي -وي وال -قضس -اء ع -ل -ى م -خ -ت-ل-ف ال-ن-ق-اط
السسوداء وكذا على التسسربات ،تحسسين الضسغط
وضس-م-ان ت-وصس-ي-ل ال-م-ي-اه إال-ى ال-ط-واب-ق ال-ع-ل-يا
للعمارات.
هذا وسسيتم الشسروع في عملية أاخرى قريبا،
بكل من حي اأ’مير عبد القادر على مسسافة
 12كلم وحي مقام الشسهيد على مسسافة  2كلم،
بعد أان تم فتح اأ’ظرفة شسهر أافريل المنصسرم
وم -ن ث -م اخ -ت -ي -ار ال -م -ق -اول -ة ال-ت-ي سس-ت-ت-ك-ف-ل
بالمشسروع .على أان يتم إادراج حي السساقية
الحمراء وحي البدر في آافاق  ،2018لتبقى
ع -دي -د اأ’ح -ي -اء ت-ن-ت-ظ-ر دوره-ا ب-ع-د ت-ج-م-ي-د
مشساريع التهيئة الخاصسة بها بسسبب الوضسعية
المالية الراهنة.
في ذات السسياق ،تسسعى الوحدة إالى تطوير
عملية تخزين المياه ،من خÓل ا’عتماد على
خزانات كبيرة بسسعة  20أالف م 3وهو المشسروع
ال -ذي سس -ي-م-ك-ن م-ن ت-حسس-ي-ن ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وزي-ع

وتزويد المواطنين بالمياه الصسالحة للشسرب
 24/24سسا وذلك في إاطار تحسسين الخدمات
ال-م-ق-دم-ة ل-ل-م-واط-ن وت-وسس-ي-ع م-ج-ال التغطية
بهذا المورد الحيوي ،الذي بات يؤورق عديد
الزبائن’ ،سسيما في فصسل الحر.
Óشسارة أايضسا ،فإان عملية تأاهيل شسبكة المياه
ل إ
الصسالحة للشسرب كانت قد مسست  54أالف متر
طولي ،بكل من بلديات شستوان ،بوخنفيسض،
سس- - - -ي - - -دي ع - - -ل - - -ي ب - - -ن ي - - -وب ،ت - - -اوري - - -رة،
تاودموت،حاسسي دحو وتنيرة ،باإ’ضسافة إالى
 4950م -ت -ر ط-ول-ي آاخ-ر ب-ال-م-راك-ز السس-ك-ن-ي-ة
ل-ب-ل-دي-ات سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ،ب-ل-و’دي وسس-ي-دي
خالد ،ناهيك عن إانجاز قناة توصسيل لمركز
بلدية بلعربي على طول  15أالف متر طولي،
بحشسد حجم تدعيمي يقدر بـ 2160متر مكعب

يوميا.
هذا وتتواصسل عمليات تأاهيل شسبكات المياه
الصس -ال -ح -ة ل -لشس -رب ،ح -يث ت-م ا’ن-طÓ-ق ف-ي
مشسروع تجديد حوالي  135أالف متر طولي من
قنوات تزويد المياه للمراكز السسكنية المزودة،
ان-طÓ-ق-ا م-ن الشس-ط ال-غ-رب-ي ،ت-ج-دي-د قنوات
ال -ت -وصس -ي-ل ووضس-ع-ه-ا ح-ي-ز ال-خ-دم-ة ل-ل-م-راك-ز
السسكنية بكل من بلديات بن عشسيبة شسيلية،
سسيدي علي بوسسدي وعين تريد على طول 15
أالف متر بحشسد حجم تدعيمي يقدر بـ864
متر مكعب يوميا ،وكذا ا’نطÓق في مشسروع
إان -ج-از وتشس-غ-ي-ل م-ح-ط-ة ال-ت-ح-ل-ي-ة ل-م-ي-اه سس-د
صس -ارن -و بسس-ع-ة  100ل-ت-ر ف-ي ال-ث-ان-ي-ة ل-ت-زويد
ال-م-راك-ز السس-ك-ن-ي-ة ل-ك-ل م-ن سس-ي-دي اب-راهيم،
سسيدي حمادوشض وعين البرد.

شس- -رعت ﬂت- -ل- -ف اŸصس- -ال- -ح اŸع -ن -ي -ة
ب- -و’ي- -ة ب- -ج- -اي- -ة ‘ ،ال- -ت- -حضسŸ Òوسس -م
ا’صس -ط -ي -اف ،ب-ت-نصس-يب ÷ن-ة ﬂتصس-ة
أاوكلت لها مهمة معاينة الشسواطئ بكل
ال -ب -ل-دي-ات السس-ي-اح-ي-ة ،وال-وق-وف ع-ل-ى
ال -ن -ق -ائصش اŸسس-ج-ل-ة م-ن أاج-ل ت-دارك-ه-ا،
’سس-ت-ق-ب-ال اŸصس-ط-اف Úوالّسس-ي-اح ال-ذين
ي -ت -واف -دون ع -ل-ى ﬂت-ل-ف الشس-واط-ئ ‘
أافضسل حال.

بجاية :بن النوي توهامي

بحسسب المعلومات التي تحصسلت عليها
«الشسعب» من مصسدر مسسوؤول ،فاإن مهمة
هذه اللجنة المتكونة من ممثلي مديرية
السسياحية ،ممثلين عن الو’ية والحماية
ال-م-دن-ي-ة وغ-ي-ره-م ،شس-رع-وا ف-ي م-ع-اي-نة
ال-ب-ل-دي-ات السس-اح-ل-ي-ة الشسرقية والغربية،
ب -ه -دف ال -وق -وف ع -ل -ى ح -ال-ة الشس-واط-ئ
وات -خ -اذ ا’إج -راءات ال Ó-زم -ة ،ال-ت-ي م-ن
شساأنها توفير الشسروط الÓئقة ’سستقبال

ال -مصس -ط -اف -ي -ن ال-ذي-ن سس-ي-قصس-دون ه-ذه
المناطق خÓل الصسائفة القادمة .حيث
وقفت اللجنة على حالة كل الشسواطئ،
سسيما ما تعلق بالنظافة ومدى مطابقة
الشس-واط-ئ ل-ل-م-ع-اي-ي-ر ال-معمول بها ،وهي
ال -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -ت -ي اأع -ط -يت ل-مسس-وؤول-ي
ال -ب -ل -دي -ات ل -لشس -روع ف -ي ال-ت-حضس-ي-ر م-ن
جهتها لموسسم ا’صسطياف .لهذا الغرضض
تم تخصسيصض اأغلفة مالية هامة ،من اأجل
تجهيز الشسواطئ بكل الوسسائل الÓزمة
حتى تكون في مسستوى تطلعات الضسيوف
بداية من شسهر جوان القادم.
ه- -ذا وتضس- -م و’ي- -ة ب- -ج- -اي -ة  33شساطئا
مسس -م -وح -ة ل -لسس-ب-اح-ة ،ت-م-ت-د ع-ل-ى ط-ول
الشسريط السساحلي يقدر باأكثر من 120
ك -م ،ح -يث ت -وف -ر ال-ظ-روف ال-راح-ة ل-ك-ل
ال -زائ -ري -ن وال -مصس -ط-اف-ي-ن ال-م-ت-واف-دي-ن
لÓسستجمام ،وكذا ا’سستمتاع بالموؤهÓت
الطبيعية.

بعد  15سسنة من غلقها

إإعـ ـ ـادة فتـ ـ ـح قاعـ ـ ـة إلعـ ـ ـÓج بغديـ ـ ـر إلكبـ ـ ـشش بجيجـ ـ ـل

تفقد السسيد العربي مرزوق وا‹ جيجل ،بلديات بوراوي بلهادف ،أاو’د عسسكر ،الشسحنة وجانة ،حيث قام بتدشس Úعديد اŸشساريع وا’طÓع على وضسعية ا÷اري إا‚ازها ،حيث اسستهل وا‹ الو’ية زيارته
’ك Ìمن  15سسنة بسسبب العشسرية السسوداء ،حيث ” إاعادة فتحها من جديد لفائدة مواطني اŸنطقة وذلك بعد
لبلدية بوراوي بلهادف ،بإاشسرافه على تدشس Úقاعة العÓج Ãنطقة غدير الكبشش ،التي ظلت مغلقة أ
Œهيزها Ãختلف التجهيزات الطبية والطاقم الطبي لتوف ÒالعÓج للمرضسى.
خÓل زيارته للمنطقة ،اسستمع والي الو’ية بمنطقة بويامن ببلدية بوراوي بلهادف ،و90
’نشس-غ-ا’ت ال-م-واط-ن-ي-ن وال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق أاسساسسا مسس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا إاي-ج-اري-ا بمنطقة المنازل
بضس-ع-ف ال-ت-غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة وان-ع-دام المناوبة ببلدية أاو’د عسسكر ويعرف تقدما معتبرا في
الليلية بالمؤوسسسسات الصسحية الموجودة ببلدية اأ’شس- -غ- -ال ،وك -ذا مشس -روع إان -ج -از  40مسسكنا
بوراوي بلهادف ،حيث أاعطى تعليمات صسارمة ببلدية الشسحنة و 40مسسكنا اجتماعيا بوجانة.
ل -مسس -ؤوول ال -ق -ط -اع ب -ال -و’ي -ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ب -ه -ذا ال -خصس-وصض ،أام-ر وال-ي ال-و’ي-ة الشس-روع
المصسالح البلدية بتوفير اإ’مكانات والظروف بإاعداد القوائم لتسسليم السسكنات التي تشسارف
ل أ
Óطباء ،خاصسة فيما يخصض وسسائل النقل من اأ’شسغال بها على ا’نتهاء (.)٪80
أاجل المناوبة الطبية ،أاي العمل من السساعة وبهدف تشسجيع ا’سستثمار المنتج للثروة وخلق
الثامنة صسباحا إالى غاية الثامنة مسساًء ،وذلك م -ن -اصسب ع-م-ل ،ت-مت م-ع-اي-ن-ة أاشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة
ابتداء من اأ’سسبوع المقبل.
م-ن-ط-ق-ة ال-نشس-اط-ات ب-ب-ل-دي-ة وج-انة وا’طÓع
وب -ذات ال -ب -ل -دي-ة ،ق-ام وال-ي ال-و’ي-ة ب-م-ع-اي-ن-ة ع -ل-ى وضس-ع-ي-ة م-خ-ت-ل-ف ال-وح-دات الصس-ن-اع-ي-ة
ا’ن- -ز’ق اأ’رضس- -ي’ ،سس- -ي -م -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ال-م-ب-رم-ج-ة ب-ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة ،ال-تي تتربع على
الطريق الو’ئي رقم  135الذي عرف انز’قا مسساحة تقدر بـ 10هكتارات ،موزعة على 23
أارضسيا أاصسبح يهدد عدة مرافق عمومية ،على حصسة ،حيث تم اعتماد  20مشسروعا اسستثماريا
غ -رار ث -ان -وي -ة ب-وراوي ب-ل-ه-ادف ،دار الشس-ب-اب بغÓف مالي يقدر بـ 2,17مليار دينار ،ما من
والمسسجد ،حيث اأ’شسغال جارية لمعالجة هذه شسأانه أان يسساهم في خلق قرابة  1000منصسب
ا’ن -ز’ق -ات ،أاي -ن وصس-لت نسس-ب-ة اأ’شس-غ-ال ف-ي شس -غ -ل ودف -ع ع -ج -ل -ة ال -ت -ن -م -ي -ة ا’ق -تصس -ادي-ة
الشسطر اأ’ول  ٪70والشسطر الثاني  ،٪5ومن بالمنطقة خصسوصسا والو’ية عموما.
البلدي بقرية تسسبيÓن ،التي تبعد عن مركز ’تخاذ اإ’جراءات الكفيلة بنجاحه ،من خÓل ب -ال -نسس -ب-ة ل-م-ركب ال-ح-دي-د والصس-لب ،ب-حسسب
المنتظر تسسليم المشسروع ،نهاية شسهر جوان
ال-ب-ل-دية بـ 12ك-ي-ل-وم-ت-ر ،وال-ت-ي ع-انت ال-ك-ثير توفير شسروط الراحة للمصسطافين والقضساء التقرير المقدم من طرف رئيسض المشسروع،
ال -داخ -ل ،ك-م-ا ت-م ت-خصس-يصض م-ب-ل-غ  65مليون
خÓ- -ل ال- -عشس- -ري- -ة السس- -وداء وع- -رفت ه -ج -رة ع -ل -ى ك -ل م -ظ -اه -ر ال-ف-وضس-ى وال-ت-ع-دي ع-ل-ى فإان الدرفلة اأ’ولى للمركب قد دخلت مرحلة
دينار لمعالجة هذه ا’نز’قات.
وب -ه -دف فك ال -ع-زل-ة ع-ن ال-م-ن-اط-ق ال-ج-ب-ل-ي-ة ك-م-ا ق-ام ال-ع-رب-ي م-رزوق وال-ي ج-ي-ج-ل ،ف-ي-ما جماعية للمواطنين ’نعدام اأ’من .وقد عمت الشس-واط-ئ وال-ح-ظ-ائ-ر واسس-ت-غÓ-ل الموسسم من ال -ت -ج -ارب وذلك ب -ع -د أان ت -م ت-زوي-د ال-م-ركب
وإاعادة إاعمارها وتشسجيع السسكان على العودة سسبق ،بزيارة عمل وتفقد إالى بلديات العنصسر ،ال -ف -رح -ة ق -ل -وب سس -ك-ان ال-ق-ري-ة ال-ذي-ن ك-ان-وا ط -رف ال -ب -ل -دي -ة م-ن أاج-ل ت-حصس-ي-ل م-داخ-ي-ل بالمياه انطÓقا من سسد بوسسيابة بـ 150لتر في
الثانية ،وكذا إانهاء الشسركة الجزائرية لتسسيير
وا’سس-ت-ق-رار ب-م-ن-اط-ق-ه-م اأ’صس-ل-ي-ة ،ق-ام وال-ي خيري وادي عجول والجمعة بني حبيبي ،أاين ي-ع-ان-ون اأ’م-ري-ن ف-ي ت-ن-قÓ-ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة إالى إاضسافية.
شس-ب-ك-ة ن-ق-ل ال-ك-ه-رب-اء أ’شس-غ-ال رب-ط ال-م-ركب
الو’ية بمعاينة أاشسغال الطريق الرابط بين أاشسرف خÓلها على تسسليم قرارات اسستفادة مركز البلدية من أاجل العÓج وكذا اسستخراج
بالكهرباء ووضسعها حيز الخدمة بطاقة تقدر
ال -ط-ري-ق ال-و’ئ-ي  135وم-ن-ط-ق-ة ق-اع ال-زان ،لفائدة  100عائلة بتكلفة مالية بلغت 7مÓيير مختلف الوثائق اإ’دارية ،أاين اعتبر مواطنو
بـ 400ك -ي-ل-و ف-ول-ط .ك-م-ا ان-ط-ل-قت ت-دري-ج-ي-ا
دينار ،بكل من بلديتي العنصسر وخيري وادي تسسبيÓن دخول هذين المرفقين حيز الخدمة
مرورا بالمرابع.
ال -ت -ج-ارب اأ’ول-ى م-ن-ذ  15أاف-ري-ل م-ن السس-ن-ة
هذا الطريق الحيوي الهام لسسكان المنطقة ،ع-ج-ول ،ح-يث ت-م تسس-ل-ي-م ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-نصسر  60م -كسس -ب -ا ه -ام -ا ل -ه-م ف-ي ت-خ-ف-ي-ف م-ع-ان-ات-ه-م
الجارية.
ال -ذي ل -ط -ال-م-ا ان-ت-ظ-ره السس-ك-ان ط-وي Ó-ل-فك قرار في إاطار برنامج ترميم السسكنات 40 ،وتشسجيعهم على ا’سستقرار بالمنطقة لخدمة
ترأاسض والي الو’ية ،نهاية اأ’سسبوع الماضسي ،أاما فيما يخصض الطريق المنفذ جن جن -
أاراضسيهم الفÓحية.
ال-ع-زل-ة ع-ن-ه-م ورب-ط-ه-م ب-ال-ع-الم الخارجي مع اسستفادة ببلدية خيري وادي عجول.
حدود و’ية ميلة ،رصسد له مبلغ مالي قدر بـ 10يهدف هذا البرنامج ،الذي يدخل في إاطار بشس -أان إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة ال -ط -ري -ق ال -راب-ط ب-ي-ن اجتماعا بمقر الو’ية خصسصض لÓطÓع على العلمة ،فقد أاشسار التقرير المقدم في هذا
م Ó-ي-ي-ر سس-ن-ت-ي-م ،ووصس-لت اأ’شس-غ-ال ب-ه ح-دود البرنامج التكميلي الذي اسستفادت منه الو’ية تسسبيÓن الطيانة على مسسافة  4كيلومترات ،م -دى ت -ق -دم أاشس-غ-ال إان-ج-از مشس-روع-ي م-ركب ا’جتماع ،إالى التحرير الكلي لمسسار الطريق.
خÓل سسنة  2013ويضسم  2000إاعانة لترميم وال -ذي ي -ع -رف ت -ده -ورا ك -ب -ي -را يصس-عب ع-ل-ى الحديد والصسلب ببÓرة والطريق المنفذ جن كما تم تسسجيل تقدم في أاشسغال إانجاز النفقين
.٪90
وفي قطاع اأ’شسغال العمومية دائما ،قام والي السسكنات موزعة عبر كامل بلديات الو’ية ،الراجلين أاو أاصسحاب المركبات العبور عبره ،جن  -العلمة.
بتاكسسنة حيث وصسلت عمليات الحفر بهما إالى
الو’ية ببلدية وجانة ،بتدشسين طريق وجانة  -إالى تحسسين اإ’طار المعيشسي للسسكان ،خاصسة وعد والي الو’ية السسكان ،خÓل ا’سستماع إالى ا’جتماع يدخل في إاطار اللقاءات الدورية قرابة  65مترا.
انشسغا’تهم ،وعدهم بتهيئته قريبا لفك العزلة التي يعقدها والي الو’ية شسهريا مع مختلف وف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-وسس-ائ-ل ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة
اأ’ربعاء على مسسافة  10كلم ،رصسد له مبلغ  30دوي الدخل الضسعيف.
المتدخلين في إانجاز المشسروعين ،حيث تم المسسخرة إ’نجاز المشسروع ،فقد تم تدعيم
مليار سسنتيم وهو المشسروع الذي اسستحسسنه وكشسف والي الو’ية عند إاشسرافه على عملية عنهم.
ال -ت -وزي -ع ،أان ال -ع -م -ل -ي -ة سس-ت-ت-واصس-ل وسس-ت-مسض وخ Ó-ل ن -فسض ال -زي -ارة ،ق -ام ال -ع -رب-ي م-رزوق ت -ق -دي -م ت -ق -اري -ر ح -ول ال -وضس -ع -ي -ة ال -ح -ال -ي-ة الورشسات باليد العاملة ،ليرتفع عدد العمال
سسكان المنطقة والبلديات المجاورة.
ب -ا’طÓ-ع ع-ل-ى م-ج-ري-ات ال-ت-حضس-ي-ر ل-م-وسس-م والميدانية للمشسروعين ومناقشسة اإ’جراءات بالمشسروع إالى  1850عامل وتجهيز الورشسات
إاما في إاطار متابعة مختلف البرامج السسكنية مختلف بلديات الو’ية.
الجاري إانجازها بالو’ية ،قام والي الو’ية كما أاشسرف والي الو’ية ببلدية الجمعة بني ا’صسطياف المقبل ببلدية خيري وادي عجول ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-جسس-ي-ده-م-ا ف-ي أاق-رب بـ 432آالية.
ب- -زي -ارة مشس -روع إان -ج -از  40مسس-ك-ن-ا إايجاريا حبيبي ،على تدشسين قاعة العÓج والملحق السس -اح -ل -ي-ة ،ح-يث أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة اآ’جال.

توزيع  100إعانة بدإئرة إلعنصشر

متابعة مششروعـ ـي مركـ ـب إلحدي ـد
وإلصشلب وإلسشيار جـ ـن ج ـن  -إلعلم ـة

السسبت  ٠٦ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠شسعبان  ١٤٣٨هـ
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’ ي- -ح- -ت -اج إŸت -اب -ع إ¤
إلوضسع إلعربي إ ¤نظرة
ث - -اق - -ب - -ة لÒى أإزم - -ات- -ه
إ◊ادة إل -ع -م -ي -ق -ة إل -ت-ي
تكاد تشسكل ‘ ›موعها
إزم- - -ة ع- - -ام- - -ة تشس- - -م - -ل
إŸسس -ت -وي -ات إ’ق-تصس-ادي
وإ’ج-ت-ماعي وإلسسياسسي
‘ آإن ،وإل -ن -اظ-ر إŸتسس-رع
قد ’ يرى ‘ هذإ إلوضسع
م - -ا يشس Òإ ¤آإف - -اق ح- -ل
’ي م- - - - - - - -ن ف- - - - - - - -روع أإو
أ
’زمة ،
مسستويات هذه إ أ
وقد يرى بد’ من ذلك
أإن إل -ط -ري -ق م -ف -ت -وح -ة
وسس- -ه- -ل- -ة إم- -ام إل- -ك- -ي- -ان
إلصسهيو Êلتحقيق كامل
إط- - -م - -اع - -ه وأإح Ó- -م - -ه،
وإقامة دولة يهودية من
ط -رإز خ -اصص يسس -ت -ط -ي-ع
ف -ي -ه -ا ك-م-ا إشس-ار ه-رت-زل
«إ’غ-ن-ي-اء إل-ي-هود إقامة
إŸآادب دون أإن ي- -خ- -ت -ف -وإ
ورإء إلسس - -ت- -ائ- -ر » ،وه- -ي
رؤوية تبدو منطقية من
ح -يث إلشس -ك-ل وإŸوضس-وع
ل-و’ أإن-ه-ا ن-ظ-رة أإح-ادي-ة
إ÷انب ،ترى ما يتحرك
ع -ل -ى ضس -ف -ة وإح -دة م-ن
ضسفتي إلنهر.
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ه
م
’ تلزم ات :
م
ق
إ
ا
’ إأصسحـ ’ت
ابها

ولكن إاذا حاول أاحدنا أان يخرج نفسسه
من دوامة اإلحباط وانعدام الثقة ،ونظر
ا ¤م -ا ي -ج-ري ح-ول-ه وب-ال-ت-ح-دي-د ا ¤م-ا
يجري ‘ الكيان الصسهيو ،Êف Óشسك أان
›ال ال -رؤوي -ة ي -ت -غ Òوي-تسس-ع وق-د ي-ع-ط-ي
Ÿفردات الوضسع العربي حجوما ﬂتلفة
عن تلك التي كان يراها وهو غارق فيها،
ذلك ألن األم- -ور نسس- -ب- -ي- -ة ب- -ط- -ب- -ي- -ع -ت -ه -ا
وال -ع Ó-ق -ات ب-ي-ن-ه-م-ا ج-دل-ي-ة ‘ األوضس-اع
الطبيعية.
وليسس هناك من أابناء األمة العربية من
ل يرى األزمة اÿانقة التي تعيشسها األمة،
لكنه من دلئل اليأاسس والعمى اŸطلقÚ
أان يتصسور أاحد أان الكيان الصسهيو ÊبÓ
أازمات و‘ قمة ازدهاره ،وان أاموره تسسÒ
ك -م -ا ي -خ -ط-ط ق-ادت-ه  ،ف-إاذا ك-انت ال-دول
العربية دول مأازومة فإان دولة اسسرائيل
دولة مأازومة ليسس بدرجة أاقل  ،بل رÃا
أاŒرأا أان أاقول أان أازمة إاسسرائيل أاعمق
وأاخطر لسسبب أاعتقد أانه واضسح ،وهو أان
أازمة اسسرائيل تعود ا ¤ما هو أابعد من
العابر واŸؤوقت واŸادي لتصسل ا ¤ما هو
أاصسيل ودائم وعضسوي.
ل أاقول هذا ألن موجة من ( التفاؤول
التاريخي) قد غمرتني على نحو مفاجئ
ول أاقوله لشسعور بضسرورة أاننا يجب أان
نكون ﬁكوم Úباألمل ،ف Óقيمة ألمل ل
يقف على األرضس ول ينطلق من الواقع ،
ولكنني أاقوله عن قناعة ثابتة وراسسخة
«ب-ع-رضس-ي-ة» ه-ذا ال-وج-ود الصس-ه-يو Êالذي
ي -ب -دو اآلن أاك Ìم -ت -ان -ة وواق -ع -ي-ة م-ن ك-ل
طموحاتنا التي تكاد تختنق ‘ صسدورنا
وعقولنا ومن رؤوية ولكن واضسحة للحقائق
البسسيطة البادية للعيان.
ولو نظرنا ا ¤بعضس لقطات الصسراع
العربي – الصسهيو Êولكن بع Úأاجرأا قليÓ
‡ا تعودنا النظر به ا ¤أاحداث التاريخ
فماذا نرى؟
‘ ال -ب -داي -ة نسس -ت -ذك-ر ون-ت-ذك-ر ك-م م-ن
الوقت وا÷هد احتاج األمر من بريطانيا
وح -ل -ي-ف-ات-ه-ا أاول  ،ث-م ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
المريكية وحليفتها بعد ذلك  ،حتى تقوم
وتسس- -ت- -م- -ر دول- -ة اسس- -رائ -ي -ل  .ول شسك أان
رجالت الصسهيونية البارزين أامثال حاييم
وايزمن ودافيد بن غوريون ،تصسوروا أان
أاصسعب العقبات ‘ طريق حلمهم قد ذللها
قيام الدولة ،وبالطبع  ⁄يكن ما حققوه
قلي Óبل كان يسستحق أان يفرحوا به ،لكن
الم -ور م -ع ذلك  ⁄ت -ت -ح -ق -ق ك -م-ا رغ-ب-وا
وأارادوا  ،ومنذ أاك Ìمن سسبع Úعاما كانوا
ي -رب -ح -ون وك -ن-ا ن-خسس-ر  ،وه-ذا صس-ح-ي-ح ،

لكنهم  ⁄يربحوا “اما و ⁄نخسسر “اما
حتى هذه السساعة ،ربحوا الدولة ‘ العام
 ١٩٤٨ورب-ح-وا ت-وسس-ي-ع-ه-ا ‘ ال-ع-ام ،١٩٦٧
وربحوا السسÓم مع بعضس األنظمة العربية
وهاهم اليوم يحاولون أان يربحوا السسÓم
مع العرب ،ولكنهم حتى اآلن  ⁄يغلقوا
ال -قضس -ي -ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة و ⁄يضس-ع-وا ح-دا
لوجود أاو لنضسال الشسعب الفلسسطيني  ،ثم
ه- -م ل- -ن يصس -ب -ح -وا ب -ع -د دول -ة ج -زءا م -ن
«منطقة الشسرق األوسسط»  ،و‘ ا◊صسيلة
ل يجدون أانفسسهم ‘ دولة يهودية تخصس
«ال- -ي- -ه- -ود» م- -ث- -ل- -م- -ا ب -ري -ط -ان -ي -ا ت -خصس
الÈيطاني Úأاو فرنسسا تخصس الفرنسسيÚ
بالرغم من كل موجات الهجرة اليهودية
ا ¤فلسسط ، Úفالصسراع مازال دائرا  ،وأانه
إاذا ك -ان ق -د ا◊ق ب -الشس-عب ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
واألمة العربية أاضسرارا فادحة فإانه  ⁄يكن
بالنسسبة للصسهيونية نزهة ب Óأاضسرار ،قد
يقول اŸتشسائمون :ولكن فرق كب ÒبÚ
أاضس -رار ت -ق-اب-ل-ه-ا م-ن-اف-ع وب Úأاضس-رار بÓ-
منافع  ،لقد حصسل الصسهاينة على دولة
اسسرائيليل وخسسرنا فلسسط Úأاو معظمها،
وأاقول ⁄ :يربحوا دولتهم بعد و ⁄نخسسر
فلسسطيننا بعد ،ومادام الصسراع مسستمرا
فإانه من اسستباق األمور أان يقفز اŸرء ا¤
نتيجة كهذه.
وملخصس ما سسبق هو انه ل تهم األرباح
او اÿسس -ائ -ر ق -ب -ل حسس -م الصس-راع بصس-ورة
ن -ه-ائ-ي-ة  ،ألن-ه-ا ب-الضس-ب-ط ارب-اح وخسس-ائ-ر
معلقة وغ Òنهائية .

أارقام دفÎية
إان- -ه -ا ارق -ام دفÎي -ة ك -م -ا ي -ق -ول ع -ل -م
اÙاسس- -ب- -ة واŸه- -م ه -ن -ا ه -و اسس -ت -م -رار
الصس -راع وم -ا ي -ج -ري ال -ي -وم ‘ ف -لسس-طÚ
وم- -ن- -ذ ان- -دلع الن- -ت- -ف -اضس -ات وال -ه -ب -ات
اÛيدة يعت Èمن أارقى أاشسكال الصسراع
وليسس فقط دلي Óعلى اسستمراره  .وإاذا
كنا ‘ أازمة  ،فاÙتلون الصسهاينة أايضسا
‘ ازم- -ة  ،وه- -ن- -ا ق -د ي -رد اŸتشس -ائ -م -ون
بالقول :ولكن فرق ب Úأازمتنا وأازمتهم ،
فأازمتنا أازمة سسقوط وأازمتهم أازمة ‰و،
وهذا القول أايضسا مشسكوك فيه ،وحتى ل
اتهم باإلفراط ‘ التفاؤول فأاقولÁ :كن
أان تبدو اŸسسأالة معكوسسة .
لننظر مرة أاخرى ‘ بعضس الوقائع،
اإلسسرائيليون ‘ « دولتهم» والفلسسطينيون
–ت الحتÓل  ،ولكن من يسستطيع أان
ي -ق-ول ب-ث-ق-ة أان السس-رائ-ي-ل-ي ‘ ف-لسس-طÚ
يشسعر باألمان والطمئنان أاك‡ Ìا يشسعر

بهما الفلسسطيني –ت الحتÓل؟
ق- -د ي- -ق- -ت- -ل اإلسس- -رائ -ي -ل -ي -ون أاك Ìم -ن
الفلسسطيني Úوقد يعانون اأقل منهم ‘
ا◊ياة اŸادية  ،ولكنهم ليسسوا اك Ìاأمانا
‘ ا◊اضس- -ر ول أاك Ìاط- -م- -ئ- -ن- -ان- -ا ع -ل -ى
اŸسستقبل من الفلسسطيني. Ú
ومن يقرأا الصسحف العÈية أاو يشساهد
نشسرة اخبار التلفزيون السسرائيلي يتأاكد
م -ن ه -ذه ا◊ق -ي -ق -ة ،ع -ن -دم-ا يشس-اه-د ‘
شسوارع تل أابيب أاو مدن اسسرائيلية اخرى
اسسرائيلي Úيتاجرون با◊اجيات اŸنزلية
ل- -يسس ف- -ق- -ط ألن ال- -ع -دي -د م -ن ال -ع -وائ -ل
السسرائيلية ل تسستطيع ان تعيشس لنهاية
الشسهر بالراتب التي تتقاضساه ،بل وألنها
توفر اŸال لشسراء بطاقة سسفر ا ¤امريكا
أاو اسسÎاليا أاو نيوزلندا للفرار من « ا÷نة
ال -ي -ه -ودي -ة» .ب -ال -رغ-م م-ن ا÷يشس ال-ق-وي
والتعاطف والدعم التي تلقاها اسسرائيل
من أاقوى دول العا.⁄
إاسسرائيل تعا Êمن عاهة خلقية ،طفل
يعا Êقصسورا ‘ وضسائف القلب جاء معها
ب -ال -ولدة وب -ال -رغ -م م -ن ك -ل ان -تصس-ارات-ه-ا
العسسكرية والسسياسسية ل تزال مهددة ‘ «
الوجود»  ،و›رد اخراجها من « العناية
ال -ف -ائ -ق -ة» ل -ن ي -ك -ون ام -ام-ه-ا إال اŸوت،
وعندها تصسبح كل انتصساراتها ب Óفائدة ،
ت- -لك ه- -ي أازم- -ة اسس- -رائ- -ي- -ل األو ¤اأزم -ة
الوجود فماذا عن األزمة الثانية؟

خرافة أارضض اŸيعاد
لقد قامت ا◊ركة الصسهيونية على عدة
م -زاع -م م -ع-روف-ة أاول-ه-ا ان ف-لسس-ط Úه-ي
«أارضس اŸيعاد» وان اسسرائيل «ملجأا آامن
ل- -ي- -ه- -ود ال- -ع -ا »⁄أاضس -حت ›رد خ -دع -ة
يريدون “ريرها على مئات األلوف من
السسذج الذين  ⁄يجدوا ‘ فلسسط Úهذا»
اŸأام -ن» وي -رد اإلسس -رائ -ي -ل -ي -ون م -ت-ع-اط-و
اıدرات وبشس -ك -ل م -ب-اشس-ر ع-ل-ى اأسس-ئ-ل-ة
الصسحافي :Úأان السسبب الرئيسسي لرغبتهم
القاتلة هذه هو اÿوف الدائم من حروب
جديدة مع العرب ،كما ان الذين جلبوهم
 ⁄يÓحظوا أاو « لحظوا» وهم يفعلون
ذلك ان-ه-م ي-نشس-ئ-ون ›ت-م-ع-ا خ-ل-ي-طا غÒ
م- -ت- -ج -انسس  ،وي -زرع -ون ›م -وع -ات غÒ
م-ت-ج-انسس-ة ‘ ب-ق-ع-ة ج-غ-راف-ي-ة ت-رفضس-ه-م
ووسس -ط أان -اسس م -ع -ادي-ن ل-ه-م ،إان السس-ك-ان
ا◊الي Úماعدا العرب – ‘ اسسرائيل هم
م -ه -اج -ري -ن ع -ل -ى ال -ع -م -وم أاو اح -ف-اده-م
جلبتهم الصسهيونية من أاك Ìمن  ١٢٠بلد
من بلدان العا ⁄ويتكلمون  ٦٠لغة .

اإن –ول اإلسس- -رائ- -ي -ل -ي ÚاŸه -اج -ري -ن
مواطني عشسرات الدول  ،اناسس كما هو
معلوم ل Áتون بالصسلة أاحدهم
ب- -اآلخ -ر م -ن وج -ه -ة ن -ظ -ر م -اضس -ي -ه -م
الواقعي التاريخي وثقافتهم ولغتهم ونظام
قيمهم الجتماعية  ،ا ¤جسسم اجتماعي
سسياسسي ‘ اإطار الدولة اŸوحدة يعت‘ È
حد ذاته مسسالة معقدة للغاية حتى إاذا ما
ت - -وف - -رت ل- -ذلك أافضس- -ل الم- -ك- -ان- -ي- -ات ،
ب-اإلضس-اف-ة ا ¤ذلك ال-ع-نصس-ري-ة وال-ت-ف-رق-ة
العنصسرية التي يقوم بها الصسهاينة ليسس
ضسد العرب وحدهم او ما عداهم من غÒ
اليهود.
ف -وف -ق روح وج -وه -ر ال -ي-ه-ودي-ة ال-ل-ذان
يشسكÓن اأسساسس اليديولوجية الصسهيونية ،
وفق ما جاء ‘ كتاب» ا ¤الغرب من نهر
الردن» ل- -ل- -ك- -اتب ال- -ب- -ول- -و Êا‚ي جÒو
مسس- -ك -ي «ل -يسس ه -ن -اك م -ك -ان ‘ ال -ع -ا⁄
ل -ت-قسس-ي-م ال-ن-اسس ع-م-ودي-ا واف-ق-ي-ا وحسسب
اÿط اŸائل او داخل مربعات أاو دوائر
ال ‘ اسسرائيل» .و‘ كل ا◊روب التي
خ-اضس-ت-ه-ا دول-ة اسس-رائ-ي-ل ك-انت تسس-تهدف
ا◊صس -ول ع -ل -ى ق -رار ع -رب -ي ب -دول -ت-ه-م ،
وق -ب -ول -ه -ا ك -ج -زء م -ن اŸن -ط -ق-ة  ،ونسس-ي
القائمون على الدولة العÈية انهم حتى لو
–قق لهم ذلك على اŸسستوى السسياسسي
والقانو ، Êفإان طبيعة الدولة وطبيعة «
ال-ع-ي-ن-ة ال-بشس-ري-ة « ال-ت-ي ج-م-ع-ت-ه-ا م-ن كل
اصس -ق -اع ال -ع -ا ⁄ل -ن تسس -م -ح -ا ب -ت -ح -ق -ي -ق
النسسجام مع اÙيط على صسعيد الواقع
اŸعاشس ،ذلك لن تلك « العينة ليسست من
هذه الرضس ولن تشسعر يوما بالنتماء اليها
Óرضس  ،وعلى مدار
كما تنتمي الشسعوب ل أ
السسنوات التي تلت اعÓن الدولة العÈية ،
ك -انت ال-دع-اي-ة السس-رائ-ي-ل-ي-ة تشس-دد ع-ل-ى
اعتبار اسسرائيل جزء ل يتجزأا من منطقة
الشس -رق األوسس -ط ،ل -ك-ن ال-واق-ع ان م-ع-ظ-م
السسرائيلي Úل يرون انفسسهم اآلن كأافراد
ينتمون ا ¤الشسرق الوسسط  ،ولكنهم جزء
م- -ن ال -دول ال -غ -رب -ي -ة  ،أان ع -دم الشس -ع -ور
بالنتماء لدى اإلسسرائيلي Úل يقتصسر على
ال- -غ- -رب- -ي ،Úب- -ل يشس- -م- -ل ايضس- -ا ال- -ي- -ه- -ود
الشسرقي ،Úوأاسساسسا من الذين هاجروا من
ال -دول ال -ع-رب-ي-ة ح-اول-وا اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
بعضس عاداتهم وتقاليدهم الشسرفية ،ومن
السسهل التأاكد على عدم انتماء السسرائيلي
ل -يسس ف -ق -ط لشس-ع-وب الشس-رق األوسس-ط ب-ل
كذلك لدولة اسسرائيل ذاتها ،فكم من
ا◊وادث أاظهرت انه ليسس أاسسهل على
السسرائيلي ول أاقرب ا ¤ذهنه ‘ حالت
الزم - -ة م- -ن ال- -ه- -ج- -رة وال- -ن- -زوح خ- -ارج
اسس -رائ -ي -ل ،و›رد نشس -ر ت-ك-ه-ن-ات ب-وق-وع
ح -رب ‘ اŸن -ط -ق -ة ت -وق -ف ال -ه-ج-رة ا¤
اسسرائيل وينشسط النزوح منها.
إان دولة تقع –ت ضسغط ازمت Úمن
هذا النوع  :أازمة الوجود وازمة النتماء،
يظل مشسكوكا ‘ مقدرتها على البقاء
والسس -ت -م -رار م -ه -م -ا ك -انت اŸع-ط-ي-ات
الراهنة مضسللة ومهما بدت ‘ « صسحة
جيدة»  ،وبالتأاكيد يظل ‡كنا التغلب
على البطالة او الركود القتصسادي أاو
ح- -ت- -ى اŸشس- -اك -ل ا◊دودي -ة م -ع ب -عضس
ال- -دول  ،ل -ك -ن -ه م -ن شس -ب -ه اŸسس -ت -ح -ي -ل
م -واج -ه -ة ان -ع-دام ال-ث-ق-ة ب-ال-ق-درة ع-ل-ى
السستمرار أاو تهديد الوجود  ،أاو انعدام
الشسعور بالنتماء ،ولن ابالغ عندما اقول
 :إان أازمة اسسرائيل أاعقد وأاعمق من كل
أازماتنا العربية  ،فنحن ‘ النهاية أامة
راسسخة ‘ ارضسها ومهما تذابح بعضس
ابنائها يظلون» إاخوة يتذابحون» وعند
ن -ق -ط-ة م-ع-ي-ن-ة ي-عÌون ع-ل-ى خÓ-صس-ه-م
ا÷ماعي  .اŸهم أان يسستمر الصسراع.
وإاذا كنا اليوم غ Òقادرين « لتفرقنا»
على حسسمه لصسا◊نا ،فإاننا قادرون ول
بد ان نكون قادرين على إادامة الصسراع
لنه
م-ع الصس-ه-ي-ون-ي-ة وك-ي-ان-ه-ا إاسسرائيل ،أ
طريقنا الوحيد ا ¤النتصسار ،فهو وحده
قادر على تعميق أازمات كيان الغتصساب
السسرائيلي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’راضسي الصسحراوية اÙتلة
’نسسان با أ
قلق دو‹ من وضسعية حقوق ا إ

أاشساد ‡ثل جبهة البوليسساريو بسسويسسرا
أاميمة عبد السسلم ،أامسس ،بالتقرير اŸقدم
من قبل اثني عشسر بلدا حول وضسع حقوق
’نسسان ‘ الصسحراء الغربية اÙتلة خلل
ا إ
ا’سس-ت-ع-راضس ال-دوري الشس-ام-ل ل-لمغرب أامام
’·
’نسس - -ان Ÿن - -ظ - -م - -ة ا أ
›لسس ح- - -ق - -وق ا إ
اŸتحدة بجنيف.
ق -ال السش -ي -د أام -ي -م-ة ع-ب-د السشÓ-م إان «حصش-ي-ل-ة
السشتعراضس أابرزت أان الصشحراء الغربية تطرق لها
 12بلدا على مسشتويات ﬂتلفة :إاششارة عامة ‘
اإلع Ó-ن و ت -وصش -ي -ة ع -ام -ة ح -ول ح -ق -وق اإلنسش -ان
وتوصشيات قوية أاو واردة».
يتعلق األمر حسشب السشيد أاميمة عبد السشÓم
باألوروغواي الذي دعا إا ¤توسشيع مهمة بعثة
األ· اŸت -ح -دة ل -ت -ن -ظ -ي -م اسش -ت-ف-ت-اء ‘ الصش-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة (اŸي -ن-ورسش-و) وإا ¤ضش-رورة م-ن-ح أاه-م-ي-ة
خ -اصش -ة ◊ق -وق اإلنسش -ان ‘ الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة،
إاضشافة إا ¤زمبابوي الذي دافع من أاجل ‡ارسشة
حق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه من خÓل
تنظيم اسشتفتاء.
وأاث-ن-اء ه-ذا السش-ت-ع-راضس أاك-دت إاسش-ت-ون-ي-ا ع-ل-ى

الفرنسسيون يحسسمون خيارهم غدا

كوبلر :لبديل عن اتفاق سسياسسي إلنهاء األزمة

اإلفريقي.
وأاكدت الÔويج أايضشا ضشرورة اعتماد جمعيات
اÛتمع اŸدÃ Êا ‘ ذلك تلك التي تطالب بحق
الششعب الصشحراوي ‘ تقرير اŸصش .Òبينما أاكد
اŸكسشيك على ضشرورة “ك Úالششعب الصشحراوي
‘ التمتع با◊ياة الثقافية.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،ن -اشش -دت سشÒال -ي -ون اŸغ -رب
Ãواصش-ل-ة ال-ع-م-ل م-ع اŸف-وضش-ي-ة السش-ام-ي-ة األ‡ية
◊قوق النسشان واŸفوضشية السشامية لÓجئ Úمن
أاج -ل اسش -ت -ئ -ن -اف اŸسش -اع-دات النسش-ان-ي-ة ل-لشش-عب
الصش -ح -راوي و“ك -ي-ن-ه م-ن السش-ت-ف-ادة م-ن اŸوارد
الج -ت -م -اع -ي -ة والق -تصش -ادي -ة Ãا ‘ ذلك ال -ل-غ-ة و
لثقافة .ودافعت السشويد من أاجل احÎام حقوق
ال-ت-ج-م-ع وال-ت-ع-ب Òوت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ات ‘ الصشحراء
الغربية.
واعت‡ Èثل جبهة البوليسشاريو ‘ سشويسشرا أان
ال -ت -ط -رق إا ¤وضش -ع ح -ق -وق النسش-ان ‘ الصش-ح-راء
ال -غ -رب -ي -ة م-ن ق-ب-ل ه-ذا ال-ع-دد م-ن ال-ب-ل-دان خÓ-ل
السش -ت -ع -راضس ال -دوري الشش -ام -ل ل -ل -م-غ-رب Ãث-اب-ة
«حجة أاسشاسشية ‘ اŸرافعة أاجل توسشيع صشÓحيات
عهدة اŸينورسشو».

ماكرون يعزز حظوظه ‘ الدورة الثانية من سسباق اإلليزي
حملة الرئاسسيات تختتم ‘ أاجواء مشسحونة
ي -ت -وج -ه ال -ف -رنسس -ي -ون ،غ-دا ،إا¤
لد’ء
صس- - - - -ن- - - - -ادي- - - - -ق ا’قÎاع ل  - - - -إ
ب -أاصس -وات -ه -م ‘ ال -دورة ال -ث -ان-ي-ة م-ن
ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ،وا’خ-ت-ي-ار
ب ÚاŸت- - -ن- - -افسس ‘ Úه- - -ذا السس- - -ب- - -اق
اÙم -وم،زع -ي -م -ة ال -ي-م ÚاŸت-ط-رف
م- -اري -ن ل -وب -ان م -ن ج -ه -ة ،وم -ؤوسسسس
«ح- - -رك- - -ة إا ¤ا’م- - -ام « ال - -وسس - -ط - -ي
إام -ان -وي-ل م-اك-رون م-ن ج-ه-ة ث-ان-ي-ة،
ال -ذي ت -رشس -ح -ه ك -ل ا’سس-ت-ط-لع-ات
وا’سس- -ت- -ق- -راءات ل- -ي- -ك -ون ال -رئ -يسس
الفرنسسي القادم .
وعششية هذا اŸوعد التاريخي الذي
ي -ج -رى ‘ أاج -واء أام -ن -ي -ة مشش ّ-ددة ،ي -ب -دو
ماكرون األقرب إا ¤قصشر اإلليزي ،حيت
Œاوز م - -ن- -افسش- -ت- -ه ب- -ن- -ق- -اط ك- -ثÒة ،ب- -ل
واسشتطاع أان يزحزحها إا ¤الوراء خÓل
ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ع-اصش-ف-ة التي قلبت
اŸشش -ه-د السش-ي-اسش-ي ‘ ال-بÓ-د رأاسش-ا ع-ل-ى
عقب.
وأاظ- -ه -ر اسش -ت -ط Ó-ع أاج -رت -ه م -ؤوسشسش -ة
(إاي Ó-ب) لصش -ال -ح ت -ل -ف -زي -ون (ب -ي.إاف.إام)
وصشحيفة (لوكسشÈسس) أان مرششح الوسشط
سشيحصشل على  ‘ 62اŸئة من األصشوات
‘ ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي-ة اŸق-ررة غ-دا الح-د،
مقابل  38باŸئة للوبان بزيادة ثÓث نقاط
لصش -ا◊ه م -ق -ارن -ة ب-نسش-ب-ة األصش-وات ال-ت-ي
توقعها السشتطÓع السشابق الذي أاجرته
إايÓب.
وه- -ذه ال- -ن- -ت- -ائ- -ج ه -ي األفضش -ل ال -ت -ي
ي -ح -ق -ق -ه -ا م-اك-رون ‘ اسش-ت-طÓ-ع Œري-ه
م- -ؤوسشسش- -ة كÈى م- -ن -ذ خ -روج اŸرشش -حÚ
التسشعة اآلخرين ‘ ا÷ولة األو.¤
ون- -ظ- -م السش- -ت- -طÓ- -ع ب -ع -د م -ن -اظ -رة
ت -ل -ف -زي -ون-ي-ة سش-اخ-ن-ة ب ÚاŸرشش-ح Úي-وم
األربعاء والتي اعت Èمتابعوها ماكرون هو
الفائز فيها ب Óمنازع .
ورجح أاداء ماكرون القوي ‘ اŸناظرة
واسش- -ت- -طÓ- -ع رأاي ث- -ان ه -ذا األسش -ب -وع أان
–صش -د ح -رك -ت -ه السش -ي-اسش-ي-ة (إا ¤األم-ام)
ال- -ع- -دد األك Èم- -ن م- -ق- -اع- -د الŸÈان ‘
النتخابات التششريعية ‘ جوان ،كما رفع
م -ع-ن-وي-ات اŸسش-ت-ث-م-ري-ن ال-ذي-ن سش-اوره-م
ال -ق -ل -ق ح -ي -ال ت-وت-رات ق-د ي-ح-دث-ه-ا ف-وز
لوبان ،التي رفضشت السشتسشÓم إا ¤آاخر

دقيقة ،وهي تؤومن بأانها سشتحقق اŸفاجأاة
الكÈى كما فعل الرئيسس األمريكي دونالد
ترامب ،لتصشبح أاول رئيسشة تقود فرنسشا.

ا◊ملة تختتم ‘ أاجواء مشسحونة
اخ -ت -ت -مت ا◊م -ل -ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ،أامسس
ا÷معة ‘ ،ظل أاجواء مششحونة مع تقدË
إاÁانويل ماكرون ششكوى بعد إاششاعات عن
ام- -تÓ- -ك- -ه حسش -اب -ا مصش -رف -ي -ا خ -ارج -ي -ا،
واسشتقبال صشاخب لك ÓاŸرششح.Ú
ح -يث ت -ع -رضشت ل -وب -ان -ال -ت -ي تصش -ف
نفسشها بأانها «مرششحة الششعب» -للرششق
بالبيضس من قبل متظاهرين غاضشب Úلدى
وصشولها ششركة مÓحة ‘ بلدة دول دي
بريتا( Êغرب البÓد) ،هاتف« Úفليخرج
الفاششيون».
وب -دوره ،ت -ع -رضس م -اك -رون لصش -ي -ح-ات
اسش -ت -ه -ج -ان م-ن ›م-وع-ة م-ن ال-ن-ق-اب-يÚ
بسش -بب ق -ان-ون م-ث Òل-ل-ج-دل ي-ح-رر ع-ق-ود
العمل ،كان رفضس إالغاءه ‘ حال فوزه.
وق -دم م -اك -رون شش -ك -وى ضش -د ›ه -ول
بتهمة «نششر أاخبار كاذبة» ،إاثر تلميحات
أاطلقتها منافسشته خÓل مناظرتهما مسشاء
األرب -ع -اء ع -ن إام-ك-ان-ي-ة ام-تÓ-ك-ه «حسش-اب-ا
خ -ارج-ي-ا ‘ ج-زر ال-ب-اه-ام-اسس» ،وف-ت-حت
النيابة العامة الباريسشية –قيقا أاوليا على
الفور.
هذا ويرى اŸراقبون هذه النتخابات،
هي األهم ‘ فرنسشا منذ عقود ،إاذ Œرى
ب Úمعسشكرين يختلفان “اما ‘ النظرة
إا ¤أاوروبا ودور فرنسشا ‘ العا.⁄
وأاعلنت لوبان ‘ برنا›ها النتخابي
أانها سشتغلق ا◊دود وتتخلى عن العملة
األوروب- - - -ي - - -ة اŸوح - - -دة ‘ ح Úي - - -رغب
م- -اك- -رون ،اŸرشش- -ح اŸسش- -ت- -ق -ل ال -ذي ⁄
ينتخب Ÿنصشب عام حتى اآلن ‘ ،تعاون
أاوثق مع أاوروبا واقتصشاد مفتوح.
وفششل مرششحا ا◊زب Úالرئيسشي‘ Ú
ا◊صشول على ما يكفي من األصشوات ‘
ا÷ولة األو ¤من النتخابات ‘  23أافريل
نيسشان.
أاظهر اسشتطÓع للرأاي أاجرته مؤوسشسشة
«أاودوكسش - -ا « ،أامسس ،أان رب - -ع ال - -ن - -اخ - -بÚ
ال-ف-رنسش-ي Úسش-ي-م-ت-ن-ع-ون ع-ن التصشويت ‘

ج -ول -ة اإلع -ادة غ -دا ،وب -ي -ن -ه -م يسش -اري-ون
ك - -ثÒون يشش - -ع - -رون ب - -اإلح- -ب- -اط ل- -فشش- -ل
مرششحيهم ‘ الوصشول للجولة الثانية.
وال- -نسش- -ب -ة اŸت -وق -ع -ة ل Ó-م -ت -ن -اع ع -ن
ال -تصش -ويت سش -ت -ك -ون ث-ا Êأاسش-وأا نسش-ب-ة م-ن
نوعها منذ عام ‡ ،1965ا يسشلط الضشوء
على خيبة أامل كث Òمن الناخب Úلنحسشار
الختيار ب Úماكرون ولوبان.
وبحسشب وزارة الداخلية اقÎبت نسشبة
اإلقبال على التصشويت ‘ ا÷ولة األو¤
من النتخابات من  78باŸئة.
واأظهر السشتطÓع ،الذي أاجري لصشالح
تلفزيون «فرانسس إانفو» ،أان  69باŸئة من
ال -ن -اخ-ب Úال-ذي-ن ي-ع-ت-زم-ون الم-ت-ن-اع ع-ن
ال -تصش -ويت سش -ي -ف -ع -ل-ون ذلك ع-ل-ى مضشضس
ل -رفضش-ه-م الخ-ت-ي-ار ب Úم-اك-رون ول-وب-ان.
وصش- -وت ك- -ثÒون لصش- -ال -ح م -رشش -ح ÚأاكÌ
يسش -اري -ة خ -رج -وا م -ن السش -ب-اق ‘ ا÷ول-ة
األو.¤

ماكرون اختار رئيسس وزرائه
قال مرششح الرئاسشة الفرنسشية إاÁانويل
ماكرون ،أامسس ،إان رأايه اسشتقر على رئيسس
وزرائه اŸقبل ‘ حالة فوزه ‘ ا÷ولة
الثانية من النتخابات ،لكنه لن يكششف
ع -ن تشش -ك -ي -ل -ه ا◊ك -وم -ي إال ب -ع -د ت-ول-ي-ه
اŸنصشب.
ول -دى سش -ؤوال -ه ع -م -ا إاذا ك -ان ق -د أاب -ل-غ
مرششحه باختياره أاجاب ماكرون «ك ،Óما
زال ‘ ذهني» دون أان يعطي أاي دللة
تشش Òإا ¤اسشم اŸرششح أاو اŸرششحة.
واأضش -اف «إاذا ان -ت -خ -بت سش-أاع-م-ل ع-ل-ى
النتهاء من تششكيل ا◊كومة ‘ األسشبوع
اŸق -ب -ل ل -ك -ن سش-ي-ع-ل-ن ع-ن-ه-ا ب-ع-د تسش-ل-ي-م
السشلطات» ‘ إاششارة إا ¤تسشليم الرئيسس
ا◊ا‹ فرانسشوا هولند السشلطة إا ¤خلفه
‘ خطوة متوقعة ‘ عطلة األسشبوع التي
تلي النتخابات.
واأوضش - -ح م - -اك- -رون أان رئ- -يسس وزرائ- -ه
«سش- -ي -ك -ون ذا خÈة ‘ ا◊ق -ل السش -ي -اسش -ي
ولديه القدرة على قيادة أاغلبية برŸانية
وال- -ق- -درة ع -ل -ى ق -ي -ادة ح -ك -وم -ة Œددت
ب -ال -ك -ام -ل وسش -ت -تضش -م -ن أايضش -ا ع -ددا م-ن
الرجال والنسشاء من ذوي اÈÿة».
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وزير خارجية بريطانيا يؤوكد على وحدة الدولة الليبية

 ١٢بلدا يطالب بتوسسيع صسلحيات اŸينورسسو

ضش- -رورة “ك ÚاŸداف- -ع Úع- -ن ح- -ق- -وق اإلنسش- -ان
والصش -ح -ف -ي Úم-ن ال-دخ-ول إا ¤الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
اÙتلة من قبل اŸغرب ‘ ح Úرافعت ايسشلندا
من أاجل حق الششعب الصشحراوي ‘ تقرير مصشÒه،
مششÒة إا ¤أاهمية –سش Úوضشع حقوق اإلنسشان ‘
األقاليم اÙتلة وكذا حريات التعب Òوالجتماع
وتكوين جمعيات.
كما دافعت إايرلندا عن حق الششعب الصشحراوي
‘ تقرير مصشÒه وحرية تكوين جمعيات والتعبÒ
وحذت موزمبيق حذوها بحيث دعت اŸغرب إا¤
احÎام ال Ó-ئ -ح-ة Û 2351لسس األم- - -ن األ‡ي
ل -ت -م -ك Úالشش -عب الصش -ح -راوي م -ن ت -ق-ري-ر مصشÒه
Óم Úالعام
والتعاون مع اŸبعوث األ‡ي اÿاصس ل أ
Ÿنظمة األ· اŸتحدة.
ودافعت ناميبيا وجنوب إافريقيا بدورهما عن
حق الششعب الصشحراوي الثابت ‘ تقرير مصشÒه.
فقد حثت ناميبيا اŸغرب على قبول رزنامة تنظيم
اسشتفتاء تقرير اŸصش Òوتوسشيع عهدة اŸينورسشو.
ودعت جنوب إافريقيا اŸغرب إا ¤اسشتئناف مسشار
السشلم من أاجل التوصشل إا ¤حل سشياسشي والتعاون
م- - -ع م- - -ب - -ع - -وث - -ي األم Úال - -ع - -ام األ‡ي وال–اد

العدد

10

’‡ي إا¤
أاكد اŸبعوث ا أ
ل -ي -ب -ي -ا ،م-ارت-ن ك-وب-ل-ر ،أان
ت-ن-ف-ي-ذ ﬂرج-ات ا’ت-فاق
السس- -ي- -اسس- -ي ه- -و ال- -ط -ري -ق
لتحقيق ا’سستقرار ،كاشسفا
ع -ن وضس-ع خ-ارط-ة ط-ري-ق
للتوصسل إا ¤توافق كامل،
ف-ي-م-ا أاشس-اد وزي-ر خ-ارجية
’خÒ
ب-ري-ط-ان-ي-ا ب-ال-ل-قاء ا أ
ل -رئ -يسس ح -ك -وم -ة ال-وف-اق
ف - - -اي - - -ز السس- - -راج وق- - -ائ- - -د
ا÷يشس ال -ل -ي -ب -ي خ -ل -ي -ف -ة
حف.Î
اسش- -ت -ق -ب -ل رئ -يسس اÛلسس
ال- -رئ- -اسش- -ي ◊ك- -وم -ة ال -وف -اق
ال- -وط- -ن -ي ف -ائ -ز السش -راج ،أاول
أامسسÃ ،ق - - - - - - - - - - - - - -ر اÛلسس
الرئاسشي ،بالعاصشمة طرابلسس
مارتن كوبلر رئيسس بعثة األ·
اŸت -ح -دة ل -ل -دع -م ‘ ل -ي -ب -ي -ا،
وت- -ن -اول الج -ت -م -اع ت -ط -ورات
ال-وضش-ع السش-ي-اسش-ي واألم-ني ‘
ليبيا.
وق- -ال ك- -وب- -ل- -ر إان ال -ب -ع -ث -ة
األ‡ية بصشدد إاعداد خارطة
طريق ترتبط Ãواعيد زمنية
م -ل -زم -ة ل -ل -وصش -ول إا ¤ت -واف-ق
كامل ،مؤوكدا على أاهمية تنفيذ
ﬂرجات التفاق السشياسشي.
م - -ن ج - -ان- -ب- -ه ق- -ال رئ- -يسس
حكومة الوفاق الوطني ،فايز
السشراج إان «الوقت قد حان ألن
Óزمة
يتفق الليبيون على حل ل أ
فالششعب عانى Ãا يكفي و⁄
ي- -ع- -د ي- -ح- -ت- -م- -ل اŸزي- -د م- -ن
اŸسش - -اوم - -ات واŸم - -اط - -ل - -ة»
وأاضشاف «بأان األمر يجب أان
يحسشم وأان يدرك اŸعرقلون
لÓ-ت-ف-اق السش-ي-اسش-ي أان ت-عنتهم
ه -و السش -بب ال-رئ-يسش-ي Ÿع-ان-اة
اŸواطن.»Ú

ضسرورة توحد قادة البلد
أاك- - - -د وزي - - -ر اÿارج - - -ي - - -ة
الÈي-ط-ا ،Êب-وريسس ج-ونسش-ون،
أان ا÷م - -اع - -ات السش- -ي- -اسش- -ي- -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ي-ه-ا
اسش-ت-غÓ-ل «ال-زخ-م» ال-ن-ا œع-ن
لقاء رئيسس اÛلسس الرئاسشي
◊كومة الوفاق فائز السشراج،
والقائد العام للجيشس الفريق
خليفة حف ،Îمضشيًفا أان هذا
ال -ل -ق -اء «ط-ال ان-ت-ظ-اره ل-رسش-م
ال- -ط- -ري- -ق Ÿصش- -ا◊ة ووح- -دة
الليبي.»Ú
وقالت جريدة «ذا غارديان»
الÈيطانية إان وزير اÿارجية
الÈي -ط -ا Êب -وريسس ج -ونسش -ون
أاكد خÓل لقائه ك ًÓمن رئيسس
اÛلسس ال- -رئ -اسش -ي ◊ك -وم -ة
الوفاق فائز السشراج ،والقائد
ال-ع-ام ل-ل-ج-يشس ال-ف-ري-ق خ-ل-يفة
ح - -ف Îضش - -رورة ت- -وح- -د ق- -ادة
ال- -بÓ- -د م- -ن أاج- -ل مصش- -ل- -ح- -ة
الليبي.Ú
وب - - -دأا وزي - - -ر اÿارج- - -ي- - -ة
الÈي- -ط- -ا ،Êأاول أامسس ،زي- -ارة
رسش -م -ي -ة ل -ل -ع -اصش -م -ة ال -ل-ي-ب-ي-ة
ط-راب-لسس ،ال-ت-ق-ى خÓ-ل-ه-ا كًÓ
من السشراج وحف ،Îباإلضشافة
إا ¤رئيسس ›لسس الدولة عبد

اشسهار

الرحمن السشويحلي.
ووف - - - -ق ا÷ري - - - -دة ،أاك - - - -د
ج - -ونسش - -ون ،خÓ- -ل ل- -ق- -اءات- -ه
اŸن -فصش -ل -ة ب -السش -راج وح-ف،Î
أاه - -م - -ي - -ة ع- -م- -ل اŸوؤسشسش- -ات
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة الشش -رع -ي -ة م ً-ع -ا
للخروج من اŸأازق السشياسشي
ال-ذي ي-ق-وضس اسش-ت-ق-رار البÓد
وي - -زي - -د م- -ع- -ان- -اة اŸواط- -نÚ
الليبي.Ú
وق- - -ال ج- - -ونسش - -ون ،ع - -قب
زي- -ارت- -ه ط- -راب -لسس إان «األم -ن
والسش -ت -ق-رار والزده-ار Áك-ن
–ق -ي -ق -ه -م ف -ق -ط م -ن خ Ó-ل
اخ-ت-ي-ار ق-ادة ال-بÓ-د الج-تماع
والعمل سشوًيا على وضشع خطة
م- -ن أاج- -ل –ق- -ي- -ق اŸن- -ف -ع -ة
اŸششÎكة للششعب الليبي».
وذك - -رت «ذا غ- -اردي- -ان» أان
زي - - - -ارة وزي- - - -ر اÿارج- - - -ي- - - -ة
الÈي -ط -ا Êت -ه-دف إا ¤إاعÓ-ن
دع- -م- -ه ع- -م- -ل- -ي -ة السش Ó-م بÚ
السشراج وحف ،ÎمششÒةً إا ¤أان
جونسشون كان يعد لهذه الزيارة
م- -ن- -ذ ب- -عضس ال- -وقت إال أان- -ه -ا
◊سش- -ن ا◊ظ أاتت ب -ع -د ل -ق -اء
ح- -ف Îوالسش -راج ‘ أاب -وظ -ب -ي،
حيث اتفقا على العمل سشوًيا
إلج- -راء ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسش -ي -ة
م -ب -ك -رة ‘ شش -ه -ر م -ارسس م -ن
العام اŸقبل.

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
اŸديرية العامة لألمن الوطني
مديرية اإلدارة العامة
نيابة اŸديرية للميزانية
مكتب الصسفقات
رقم التعريف ا÷بائي٤٠ .٨٠٠ .٢٠٠ .٣٠٠ .٠٠٦٢ :

إاعلن عن عدم جدوى طلب العروضس الوطني
اŸفتوح مع اشسÎاط قدرات دنيا رقم:
٢٠١٦/١٣
Óمن الوطني كافة اŸتعهدين عن
تعلم اŸديرية العامة ل أ
عدم جدوى طلب العروضس الوطني اŸفتوح مع اششÎاط
قدرات دنيا رقم ،2٠16 / 13 :واŸتضشمن موضشوعها اقتناء
برامج
)(Ms Office, SQL Server et Visual studio

مقسشمة كما يلي:
ـ ثما‰ائة ( )8٠٠برنامج
MS Office
MS SQL Server
خمسشة ( )٠5برامج
ـ عششرون ( )2٠برنامج MS Visual Studio.
الشسعب ٢0١٧/0٥/06
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الرياضسي

نادي بارإدو ،إ–اد إلبليدة وإ–اد بسسكرة ..

ثÓثي ‡يّز يعود إ ¤قسسم إلكبار
كريبازة :

نافع العلوي :

سسّيرنا إلبطولة بذكاء ..إŸوسسم كان صسعبا ..
وصسعودنا مسستح ـ ـ ـقّ
لكن إألهـم حققناه

اشســراف:
حـــامــد
حمــــور
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كلمة العدد

إلسستفادة من إلوقت...
ي - - -قÎب م - - -وع - - -د دخ - - -ول
اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي تصصفيات
ل· 2019
ك -أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
ب -خ -ط -ى م -تسص -ارع -ة ،ح -يث
سص-ي-واج-ه «اÿضص-ر» م-نتخب
ال -ط -وغ -و ‘ ج -وان ال -ق -ادم
ب - -ق - -ي - -ادة اŸدرب ا÷دي- -د
أال -ك -اراز ،ه -ذا األخ Òال-ذي
سص -ي -ق -وم ب -ك -ل ال ّ-ت -رت -ي -ب -ات
الّتقنية التي تسصمح له –قيق
ان-ط-لق-ة م-وّف-ق-ة ‘ مهّمته
^ حامد حمور
ا÷ديدة التي تكون Ãثابة
«حافز» معنوي – ّسصبا للمواعيد القادمة.
فاŸنتخب الوطني الذي خرج بطريقة ﬂيّبة من الدور
األول للعرسس القاري اŸاضصي ،ينتظر منه الكث Òللعودة ا¤
الواجهة ،بالنظر للمكانيات الكبÒة التي تزخر بها التشصكيلة
الوطنية من الناحية الفنية.
وبالرغم من معاينته لعدد من اللعب ،Úل سصيما اÙلي Úإاّل
أانّ أالكاراز سصوف لن يجري تغيÒات كبÒة على التعداد ‘
الوقت ا◊ا‹ ،وبدون أادنى شصك ،فإان إادخال لعب Úجدد
سصيكون بصصفة تدريجية للحفاظ على توازن التشصكيلة التي
سصتدخل التصصفيات عن قريب بعد نهاية موسصم ماراطوÊ
بالنسصبة للعب Úعلى مسصتوى أانديتهم.
فاÈÿة التي اكتسصبها اŸدّرب السصبا ‘ Êالبطولة التي كان
يعمل فيها تعطيه نظرة فنية وتكتيكية التي سصوف يعتمد
عليها ‘ –ضص« Òاÿضصر» ،ل سصيما وأاّن اŸباراة الودية التي
سصيجريها اŸنتخب الوطني أامام نظÒه الغيني قبل أاسصبوع من
اŸباراة الرسصمية سصتقدم العديد من اŸعلومات أللكاراز
– ّسصبا Ÿقابلة الطوغو.
ويعرف النّاخب الوطني ا÷ديد أانه ل Áلك وقتا طويل
لتحضصÒات مكثّفة ‘ بداية جوان ،لذلك أاعرب عن رغبته ‘
›يء اللعب ÚاÎÙف Úقبل اŸوعد اÙدد للÎبصس
ل -ل -حصص -ول ع -ل -ى حصصصس ع -م-ل إاضص-اف-ي-ة .وب-دون شصك ،ف-إاّن
ا÷ولة األوروبية التي سصيقوم بها ‘ األيام القادمة للحديث
م-ع «ك-وادر» اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي سص-يّÎك-ز ع-ل-ى ه-ذه الّ-ن-ق-ط-ة
بالدرجة األو.¤
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ف-إان ا÷م-ه-ور ا÷زائ-ري ي-ن-ت-ظ-ر ال-ق-رار
ال ّ-ن-ه-ائ-ي ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ل-عب ال-ذي يسص-تضص-ي-ف ف-ي-ه «اÿضص-ر»
منافسصيه ،أاين ذكرت بعضس اŸصصادر أاّن أالكاراز يريد أاخذ
الوقت الكا‘ واسصتشصارة اللعب Úقبل اتخاذ القرار ،سصواء
ملعب تشصاكر بالبليدة أاو  5جويلية .و يريد الّتقني السصبا Êأان
Œرى اŸباراة الودية ‘ نفسس اŸلعب الذي يحتضصن اŸباراة
ال -رسص -م -ي -ة ل -لسص -ت -ف -ادة أاك ،Ìووضص -ع ال ّ-لع -ب ‘ Úظ -روف
مناسصبة.

ل–اد العربي
ا إ
لكرة القدم

إإعادة إنتخاب
رورإوة ‘ إللجنة
إلتنفيذية

ا÷ولة  25للرابطة
لو ¤موبيليسس
ا أ

إلوفاق يسسعى لتعميق
ج ـ ـرإح «إ◊مـ ـ ـرإوة»
وتعزيز مركزه إلريادي
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بعد مسسÒة ذهبية ‘ الرابطة اÎÙفة الثانية

نادي بارأدو ،أ–اد ألبليدة وأ–اد بسصكرة  ..ثÓثي ‡يّز يعود إأ ¤قسصم ألكبار
لكادÁية
 ٪ 90من تعداد الفريق خريجو ا أ

نادي بارأدو يقطف ثمار ألتكوين

اسس -ت -ط -اع ن -ادي ب -ارادو –ق-ي-ق ه-دف-ه اŸت-م-ث-ل ‘
لو ¤موبيليسس بعد غياب
الصسعود إا ¤الرابطة ا أ
لفراح ‘
عن هذا اŸسستوى لفÎة ،حيث عّمت ا أ
ب- -يت ال- -ف- -ري -ق ق -ب -ل خ -مسس ج -ولت ع -ن ن -ه -اي -ة
اŸنافسسة.

الفرق التي تلعب الكرة ‘ ا÷زائر.
وك-أن ال-ن-ج-أح ال-ب-أه-ر ب-أل-نسس-ب-ة ل-ل-م-درب ه-و رب-ط ال-كرة
ا÷ميلة بألنتأئج اليجأبية وهي النقطة التي جعلت أاسسهم
اŸدرب ترتفع كثÒا ،خأصسة أان –قيق هذه الغأية ليسس
سسه.Ó

مزيا Êونعيجي  ...ألقوة ألضصاربة

عمار حميسسي

يسسدل السستار السسبت القادم على منافسسات الرابطة اÎÙفة الثانية التي عرفت عودة الثÓثي نادي بارادو ،ا–اد البليدة وا–اد بسسكرة
ا ¤قسسم الكبار بعد ›هودات كبÒة وطموحات Œسسدت على أارضسية اŸيدان بنتائج باهرة.
األول ‘ السسنوات القأدمة بشسكل كب ‘ Òالدفأع..
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والفريق الثألث الذي صسعد ا ¤الرابطة األو ¤هو
كل األنظأر كأنت موجهة منذ انطÓق اŸنأفسسة سسبعيني .كمأ أان أاندية الرابطة اÎÙفة األو ¤ا–أد بسسكرة الذي عأد ا ¤هذه البطولة بعد
نحو فريق بأرادو الذي “ركز ‘ الواجهة بفضسل تضسم عدد كب Òمن الÓعب Úالذين تخرجوا من غيأب طويل دام  12سسنة ،حيث –قق هذا الهدف
العمل الكب Òالذي أاقيم على مسستوى هذا النأدي ‘ مدرسسة بأرادو  ،وحجزوا أامأكن أاسسأسسية ..األمر
” والعزÁة الكبÒة
›أل ال- -ت -ك -وي -ن ،ح -يث ” تشس -ك -ي -ل ف -ري -ق ق -وي و الذي يدعم أاك Ìالنجأح الكب Òلهذه اŸدرسسة التي بفضسل العمل الكب Òالذي ّ
لÓ- -ع- -ب ÚواŸسسÒي- -ن ،ال- -ذي- -ن اسس- -ت- -ن- -ج -دوا ‘
متجأنسس بÓعبّ‡ Úيزين اسستطأعوا أان يحسسنوا تك Èطموحأت مسسÒيهأ من موسسم آلخر.
اŸراحل األخÒة من البطولة بأŸدرب لكنأوي
أاداءهم بأسستمرار بقيأدة اŸدرب السسبأ Êخوزي
الذي حّقق أاول ا‚أز له ..وكأن قد خلف اŸدرب
س
مأريأ نوغسس .سسأرت األمور بشسكل موفق وفرض
من Òزغدود ،هذا األخ Òالذي حّقق عدة نتأئج
أاصس -ح -أب ال-زي األصس-ف-ر واألزرق نسس-ق-أ ع-أل-ي-أ ع-ل-ى
ايجأبية مع الفريق قبل أان يÎاجع نوعأ مأ.
اŸنأفسس Úبنتأئج بأهرة ‘ ملعب الدار البيضسأء أاو ‘ ح Úأان ا–أد ال- -ب- -ل- -ي- -دة  ⁄ي- -ع- -م -ر ك -ثÒا ‘
وكأن الضسغط كبÒا على فريق «الزيبأن» بألنظر
خ -أرج ال -دي -أر ح-يث ت-أل-ق ل-ثÓ-ث-ي ن-ع-ي-ج-ي ،م-زي-أ Êال -راب-ط-ة ال-ث-أن-ي-ة ،و“ك-ن م-ن ال-ع-ودة ا ¤ال-قسس-م
ل -وج -ود ال -ع -دي -د م-ن األن-دي-ة ال-ت-ي ك-أنت ت-ط-م-ح
وقعقع الذين سسأهموا بشسكل كب ‘ Òالفعألية التي األول ‘ وقت قيأسسي ليثبت للجميع أان مكأن هذا
ÿطف اŸركزين اŸتبقي Úللصسعود ا ¤القسسم
أاظهرتهأ التشسكيلة التي “كنت من –قيق الصسعود ال -ن -أدي ال -ع-ري-ق ي-ك-ون ‘ قسس-م ال-ك-ب-أر ،ب-أل-ن-ظ-ر
األول على غرار شسبيبة بجأية ،شسبيبة سسكيكدة
ا ¤ح -ظÒة ال -ك -ب -أر ق -ب -ل سست ج -ولت م -ن ان -ت -ه-أء لÓمكأنيأت الفنية اŸعتÈة وتأريخ هذا النأدي
وكذا أاوŸبي الشسلف وأاهلي برج بوعريريج ‘
على اŸسستوى الوطني.
اŸنأفسسة.
بعضس مراحل اŸنأفسسة.
وقأد اŸدرب كمأل زان ال–أد ا ¤كسسب تأشسÒة
وحسسب أاغ -لب اŸت-ت-ب-ع ،Úف-إأن مسس-ت-وى ال-راب-ط-ة
الصسعود بعد منأفسسة كبÒة مع األندية األخرى
الثأنية كأن Îﬁمأ ‘ هذا اŸوسسم ،حيث أان
وبشسهأدة كل اŸتتبع ،Úفإأن طريقة لعب نأدي ال-ت-ي ك-أنت ط-م-وح-أت-ه-أ ك-بÒة ع-ل-ى غ-رار شس-ب-يبة
العديد من الفرق سسطرت هدف الصسعود ضسمن
بأرادو جد فعألة وتعتمد على الصسرامة التكتيكية بجأية وشسبيبة سسكيكدة ،خأصسة ‘ اŸنعرج األخÒ
أاولويأتهأ ‡أ أاعطى منأفسسة قوية عأدت الكلمة
ال- -ت- -ي ف- -رضس -ه -أ اŸدرب السس -ب -أ Êال -ذي ب -دوره م-ن ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي ك-أنت ك-ل اŸق-أبÓ-ت خÓ-ل-ه-أ
األخÒة فيهأ إا 3 ¤فرق سسبق لهأ وأان لعبت ‘
اسستفأد من العمل الكب Òالذي يقأم على مسستوى تعت Èنهأئيأت بأ” معنى الكلمة ..فأÈÿة التي
قسسم الكبأر  ..بينمأ خأبت أامأل أاندية أاخرى على
التكوين ..كون مدرسسة بأرادو أاصسبحت ‰وذجأ اكتسسبهأ ابن الفريق كمأل زان جعلته يح ّسسن من
غرار شسبيبة بجأية التي ضسيعت العديد من النقأط
للنجأح منذ عدة سسنوات والتي أاعطت ثمأرهأ ‘ أاداء الفريق الذي تأثر من ح Úآلخر خÓل بعضس
‘ عقر دارهأ  ..بينمأ عأدت شسبيبة سسكيكدة
ا-Ÿدة األخÒ-ة .ف -ق-د ع-م-ل خ Òال-دي-ن زطشس-ي ا÷ولت.
تدريجيأ إا ¤مسستوى معت ،Èلكن  ⁄يكف ذلك
رئيسس الفأف ا◊أ‹ بطريقة ذكية بأعتمأده على كمأ أان منأج Òا–أد البليدة كريبأزة قأم بعمل
لعودة الفريق ا ¤الواجهة.
التكوين بألدرجة األو ،¤واسستفأد الفريق حأليأ معت Èطيلة اŸوسسم وح ّضسر كل األمور التي تسسمح
Óشسأرة ،فإأن ثÓثي الصسعود ” التعرف عليه
ول إ
م- -ن ك- -ل اÛه- -ودات ال -ت -ي “ت ب -وج -ود ف -ري -ق للفريق لعب مقأبÓته ‘ أاحسسن الظروف ،خأصسة
قبل ا÷ولة الـ  ،30ال أان مسسألة النزول ا ¤قسسم
ت -ن -أفسس -ي حّ-ق-ق الصس-ع-ود ا ¤ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة وإان هدف الصسعود بدأا ينمو مع مرور ا÷ولت
ال -ه -واة ت -خصس ك -ل م -ن ج-م-ع-ي-ة اÿروب وأام-ل
األو .. ¤وب- -روز لع- -ب ‘ Úك- -ل م- -وسس- -م وح- -ت -ى ب-فضس-ل ال-ع-م-ل ال-ك-ب Òال-ذي أاق-ي-م وال-دع-م ال-كبÒ
لربعأء  ‘ ..انتظأر معرفة اسسم الفريق الثألث
اأ
احÎاف البعضس منهم على غرار بن سسبعيني الذي ألنصسأر الفريق الذين كأنوا يريدون لعب ا–أد
ال -ذي سس-ي-غ-أدر ال-قسس-م ال-ث-أ ،Êح-يث اŸن-أفسس-ة
يلعب ‘ نأدي ران الفرنسسي وأاصسبح من ضسمن ال -ب -ل -ي -دة اŸوسس-م ال-ق-أدم م-ق-أبÓ-ت-ه ‘ ال-راب-ط-ة
شس- - -دي - -دة ب Úوداد ب - -وف - -أريك و شس - -ب - -أب عÚ
الÓعب Úالذين سسيعتمد عليهم اŸنتخب الوطني اÎÙفة األو.¤
الفكرون.

عودة بعد غياب طويل...

أ–اد ألبليدة ..
ألعمل وتشصجيع أ÷ماهÒ

ثمار سصياسصة ألتكوين ...

رابح ماجر :

«أأهنئ ألفرق
ألصصاعدة
بالعمل ألرأئع»
هنأ الدو‹ ا÷زائري السسأبق
راب- -ح م- -أج- -ر خÓ- -ل تصس- -ري -ح
÷ري- - -دة «الشس - -عب» األن - -دي - -ة
ال -ث Ó-ث -ة الصس-أع-دة إا ¤ال-قسس-م
الوطني واألمر يتعلق بكل من
ن -أدي ب -أرادو ،إا–أد ال -ب -ل -ي-دة،
إا–أد بسس- -ك- -رة وط- -لب م -ن -ه -م
العمل ا÷أد من أاجل ا◊فأظ
على تواجدهم خÓل اŸواسسم
ال- -ق- -أدم- -ة م -ن خ Ó-ل تسس -طÒ
ب- -رن- -أم- -ج ع- -م -ل يسس -م -ح ل -ه -م
بضس -م-أن ج-أه-زي-ة ج-ي-دة ح-ت-ى
يتنأفسسوا مع أاصسحأب اÈÿة
والتجربة.
نبيلة بوقرين
وأارجع مأجر ‚أح هذه الفرق
إا ¤ا÷د واŸث- -أب- -رة ‘ ق- -ول -ه
«ب- -داي- -ة أاه- -ن -ئ ك -ل م -ن ن -أدي
ب -أرادو ،إا–أد ال -ب -ل -ي-دة ،إا–أد
بسسكرة Ãنأسسبة صسعودهم إا¤
ال- -قسس -م األول ب -ع -د ت -ق -دÁه -أ
Ÿوسسم رائع و›هودات كبÒة
جعلتهم يحققون نتأئج إايجأبية
إاضسأفة إا ¤العمل الذي قأم به
اŸسسÒون ع - - -ل- - -ى رأاسس ه- - -ذه
النوادي وهم مطألبون بتسسطÒ

برنأمج –ضسÒي ‘ اŸسستوى
حتى يواكب اŸسستوى اŸوجود
ضسمن اÎÙف األول».
وواصسل ﬁدثنأ قأئ ‘ Óذات
السس-ي-أق «إا–أد ال-ب-ل-ي-دة م-ع-تأد
ع -ل -ى ال -ل -عب ‘ ال -قسس -م األول
ن -فسس األم -ر ب -أل -نسس -ب -ة ل -ن-أدي
بأرادو الذي سسبق أان صسعد من
قبل إا ¤جأنب إا–أد بسسكرة
ال -ذي ن -ت -م-ن-ى ل-ه ك-ل ال-ت-وف-ي-ق
وي- -ت- -م- -ك- -ن م -ن ف -رضس ن -فسس -ه
اŸوسسم القأدم حتى ل ينزل ‘
اŸوسسم اŸوا‹ مثلمأ يحث مع
أاغ - -لب ال- -ف- -رق ال- -ت- -ي ل “لك
اÈÿة ..ل- -ك- -ن ي- -ب- -ق- -ى ع- -ل- -ى
اŸسس -ؤوول Úان -ت -داب ال-ع-ن-أصس-ر
ال -ت -ي تسس -م -ح ب-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-أئ-ج
إايجأبية وكلنأ أامل ‘ تألق هذه
ال -ف -رق ألن-ه-أ “لك إام-ك-أن-ي-أت
‡تأزة وعملت كثÒا ‘ الفÎة
اŸأضسية» .ت -ط -رق ال -دو‹
السس - -أب- -ق إا ¤ضس- -رورة –دي- -د
ب- -ر›ة مضس- -ب- -وط- -ة ل- -ت -ف -أدي
اŸب -أري -أت اŸت-أخ-رة ‘ ق-ول-ه
«ال- -ق- -أئ- -م -ون ع -ل -ى ال–أدي -ة

نافع العلوي لـ «الشسعب»:

«أŸوسصم كان صصعبا ...لكن أألهم حققناه»

أاّكد حارسس مرمى فريق إا–اد بسسكرة نافع
ال -ع -ل -وي ‘ ح-وار خ-اصس ÷ري-دة «الشس-عب»
أاّنهم عملوا كثÒا من أاجل –قيق الصسعود
لول خاصسة ‘ مرحلة العودة
إا ¤اÎÙف ا أ
من اŸوسسم الكروي ،وكان ذلك صسعبا ‘ ظل
ال -ت -ن -افسس ال -ك -ب Òب Úال -ف -رق ال -ت -ي ك-انت
ترغب ‘ كسسب ورقة التواجد ضسمن القسسم
لول ‘ السسنة الرياضسية القادمة.
ا أ
حاورته :نبيلة بوقرين

❊ الشسعب :كيف تقّيم اŸوسسم اŸاضسي؟
❊❊ نافع العلوي :اŸوسسم اŸأضسي كأن صسعبأ
علينأ من كل ا÷وانب بألنظر إا ¤اŸنأفسسة القوية
التي دارت ب Úالفرق التي كأنت تلعب من أاجل
التواجد ‘ اŸراكز األو ¤اŸؤوهلة للقسسم األول،
خأصسة أان فأرق النقأط  ⁄يكن كبÒا بدليل أاّننأ
أانهينأ مرحلة الذهأب ‘ اŸرتبة الرابعة ،ولكن ‘
اإليأب عدنأ بقوة ووصسلنأ إا ¤هدفنأ وهو العودة
إا ¤اÎÙف األول رغم أان البداية  ⁄تكن جيدة،
حيث ضسيعنأ عدة نقأط بسسبب بعضس اŸشسأكل
التي عأشسهأ النأدي.

❊ م - -ا ه - -و ال - -ه- -دف اŸسسّ- -ط- -ر ق- -ب- -ل ب- -داي- -ة
اŸنافسسة؟
❊❊ ح ّضس -رن -أ ج -ي -دا ق-ب-ل ب-داي-ة اŸن-أفسس-ة ق-م-ن-أ
ب- -إأج -راء ث Ó-ث ت -ربصس -أت ‘ ك -ل م -ن ت -ي -ك -ج -دة،
شسرشسأل و تونسس ،وكنأ واثق Úمن قدرتنأ على
–قيق نتيجة إايجأبية تسسمح لنأ بألعودة إا ¤القسسم
األول من جديد بعدمأ غيبنأ عنه لفÎة طويلة،
وسسأعدنأ ‘ ذلك اإلرادة والثقة العألية التي كأنت
–ذو كل عنأصسر اÛموعة خأصسة ‘ مرحلة
العودة ألننأ ركزنأ على اŸصسلحة العأمة للنأدي
وتركنأ كل اŸشسأكل خلفنأ ،خأصسة أاننأ كنأ نرغب
‘ إاسسعأد األنصسأر الذين سسأندونأ طيلة اŸوسسم
وتنقلوا معنأ ‘ كل اÿرجأت التي قمنأ بهأ.
❊ ما هي اŸشساكل التي عانى منها الفريق؟
❊❊ الفريق عأشس فÎة صسعبة خأصسة ‘ مرحلة
الذهأب من اŸوسسم اŸأضسي بسسبب غيأب األموال
مأ جعلنأ ل نأخذ أاجورنأ لعدة أاشسهر ،وهذا مأ أاّثر
على معنويأتنأ ألنه من غ ÒاŸعقول أان تلعب من
دون م -ق -أب -ل ،ول -ك -ن ‘ م -رح -ل-ة اإلي-أب –ّسس-نت
األمور قلي Óبعدمأ سسّدد اإلدارة بعضس األشسهر مأ
ح ّ-ررن -أ وج -ع -ل -ن-أ ن-ن-أفسس ع-ل-ى –ق-ي-ق الصس-ع-ود،
خأصسة مع تغي ÒاŸدرب وتو‹ من Òزغدود مهأم

تدريب النأدي خلفأ لشسريف حجأر وو ّ
ظف عأملي
اÈÿة والتجربة التي يتمتع بهأ ،حيث أاعأد روح
اÛموعة إا ¤الفريق من جديد وعرف كيف
يسستغل اإلمكأنيأت اŸوجودة ‘ النأدي وشسعرنأ
ب -أن -ن -أ ق -أدرون ع-ل-ى ال-وصس-ول ل-ه-دف-ن-أ ،وه-ذا م-أ
سسأعدنأ ‘ الصسعود ‘ نهأية اŸوسسم حيث حققنأ
نتأئج إايجأبية ‘ أاغلب اللقأءات.
لّن
❊ م-اذا ع-ن ت-طّ-ل-ع-ات-ك-م ل-لموسسم القادم أ
اŸهّمة لن تكون سسهلة؟
❊❊ صسحيح اŸهمة ‘ القسسم األول لن تكون سسهلة
ألن اŸن -أفسس -ة أاق -وى ب -ك -ث‡ّ Òأ ك -أنت ع -ل -ي-ه ‘
اÎÙف الثأ ،Êولهذا علينأ أان نكون جأهزين
م -ن ك -ل ا÷وانب ح -ت -ى ن -ح -أف -ظ ع-ل-ى ت-واج-دن-أ
للمواسسم القأدمة نتفأدى سسينأريو موسسم / 2004
 2005عندمأ لعب الفريق موسسم واحد فقط ‘
ال -قسس -م األول ،ول -ك -ن ه-ذه اŸرة األم-ور ت-خ-ت-ل-ف
“أمأ ألن الفرق التي تلعب ‘ الدوري األول يجب
أان تكون Îﬁفة ،وهذا األمر غ Òموجود حأليأ
‘ إا–أد بسسكرة مأ يعني أان اŸسسÒين مطألبÚ
ب -إأي-ج-أد شس-رك-ة تشس-رف ع-ل-ى ال-ن-أدي ،إاضس-أف-ة إا¤
الع-ت-م-أد ع-ل-ى ع-ن-أصس-ر ل-ه-أ إام-ك-أن-ي-أت كبÒة مع
الحتفأظ بألركأئز.

❊ ه -ل ت -ع -ت -ق -د أاّن الّ-ت-ع-داد ا◊ا‹ ل-لّ-ن-ادي
بإامكانه أان ينجح ‘ اŸوسسم القادم؟

ا÷زائرية لكرة القدم مطألبون
ب - -وضس - -ع ب - -ر›ة مضس - -ب- -وط- -ة
ت- -ت- -م- -أشس -ى م -ع ك -ل ال -ت -واري -خ
ال -دول -ي-ة ح-ت-ى ل ت-ك-ون ه-ن-أك
م -ب -أري -أت م-ت-أخ-رة ف-ي-م-أ ب-ع-د
م -ث -ل -م -أ سس -ج-ل-ن-أ ه-ذا اŸوسس-م
بÎاك- -م اŸواج- -ه- -أت وه- -ذا ل
يخدم األندية التي تلعب على
الصسعيد القأري ،كمأ أانه ليسس
من الضسروري توقيف البطولة
ع-ن-دم-أ ي-ل-عب ال-ف-ري-ق ال-وطني
ألن -ه ل ي -وج -د ع -دد ك -ب Òم -ن
ال Ó-ع -ب Úال -ذي-ن ي-نشس-ط-ون ‘
الدوري اÙلي».
أامأ عن ا◊لول الÓزمة التي
م- -ن شس- -أن -ه -أ أان ت -ع -ي -د ال -ك -رة
ا÷زائ - - -ري - - -ة إا ¤اŸسس- - -ت- - -وى
ا◊قيقي قأل مأجر « اŸكتب
ال - -ف - -ي - -درا‹ ا◊أ‹ ب- -ق- -ي- -أدة
زطشسي قأدر على إاعأدة األمور
إا ¤ال- -ط- -ري- -ق الصس -ح -ي -ح ألن -ه
Áلك اإلم- -ك- -أن- -ي- -أت وا◊ل -ول
الÓزمة التي تسسمح له بذلك
وه -و اآلن ي -دف -ع ث -م -ن أاخ-ط-أء
اŸك - - -تب السس- - -أب- - -ق و–دي- - -د
ال›Èة يعد جزءا هأمأ من
اŸسس- -ؤوول- -ي -ة ال -ق -أدم -ة وع -ل -ى
الفرق التي تنشسط ‘ الدوري
ا÷زائري أان تعمل جيدا وفقأ
لÈن - - -أم - - -ج –ضسÒي ج - - -ي- - -د
وا◊فأظ على السستقرار من
أاجل الرفع من مسستوى الكرة
ا÷زائ- - - -ري - - -ة ‘ السس - - -ن - - -وات
القأدمة».

❊❊ السستقرار هو أاهم عأمل للنجأح ،ولهذا فإأن
اإلدارة ا◊ألية برئأسسة سسأعو مطألبة بأ◊فأظ
ع -ل -ى ال -ت -ع -داد ا◊أ‹ ألن -ه -م ي -ع -رف -ون ال -ف -ري-ق
وسس -أه -م -وا ‘ إاع -أدت -ه ل -ل -قسس -م األول م-ن ج-دي-د
والعمل على إاقحأم النأدي ‘ الحÎافية بعدمأ
لعبنأ اŸوسسم اŸأضسي بنظأم الهواة ،وهذا مأ ل
يخدم الÓعبÃ Úأ أاّننأ نوّقع على عقد ل يتجأوز
سسنة ،كمأ ل يحمينأ من النأحية اŸأدية ألّننأ ل
نسس -ت -ط -ي -ع اŸط -ألب ب -ح-ق-وق-ن-أ ‘ ح-أل-ة رفضست
اإلدارة دفع أاجورنأ ،ولهذا فإأّن انتقأل الفريق إا¤
الحÎاف سسيكون له عدة إايجأبيأت ويبقى على
اŸسسÒي -ن ف -ق -ط تسس -ط Òب -رن -أم -ج –ضسÒي ‘
اŸسستوى العأ‹ حتى نكون جأهزين لتحقيق نتأئج
إايجأبية منذ البداية.
❊ ما هو مصسÒك مع النّادي خÓل اŸوسسم
القادم؟
❊❊ حأليأ ل أاعرف مأ هو مصسÒي مع الفريق ألنه
مثلمأ سسبق ‹ القول ألن عقدي انتهى ،وأانأ أانتظر
مأذا سستقّرر اإلدارة مسستقب Óوسسيتضسح ذلك ‘
األسسأبيع القأدمة ألّنني أارغب ‘ البقأء مع إا–أد
بسسكرة ألنه الفريق الذي نشسأت فيه ،وسسأكون أاكÌ
ارتيأح Ãأ أانني قريب من البيت لكن ذلك يتحدد
حسسب اŸطألب من دون شسك Ãأ أاننأ سسأهمنأ ‘
صسعود النأدي مأ يعني أان اŸطألب اŸألية سستتغÒ
ولكن حأليأ ل يوجد أاي قرار رسسمي ونحن فقط
نحتفل رفقة األنصسأر الذين صسنعوا أاجواء رائعة.

ف -رضس ن -أدي ب -أرادو م -ن -ط -ق -ه ه -ذا اŸوسس -م ع-ل-ى ف-رق
الرابطة اÎÙفة الثأنية بعد أان سسيطر على اŸنأفسسة،
حيث  ⁄ينهزم خÓل مرحلة الذهأب بعد النتأئج اŸميزة
التي حّققهأ وهو مأ جعل البعضس يتأكد أان الفريق يسسÒ
بخطى ثأبتة نحو الرابطة اÎÙفة األو.¤
وصسنع بأرادو ا◊دث هذا اŸوسسم من خÓل الÎكيبة
البشسرية التي كأنت جلهأ من مدرسسة الفريق وهو مأ جعله
يحّقق السستثنأء مقأرنة بأألندية األخرى التي تراهن على
اŸنتدبŸ Úنح اإلضسأفة.

أألكادÁية ..خزأن حقيقي

حأفظ نأدي بأرادو على تقأليده اŸتمثلة ‘ العتمأد
على الÓعب Úالذين تكونوا ‘ األكأدÁية رغم النتقأدات
التي تعرضست لهأ إادارة الفريق ‘ وقت سسأبق من عدم
‚أح هذه السسيأسسة.
ورغم النتقأدات إال أان إادارة الرئيسس زطشسي أاصسرت على
السستمرار ‘ هذه السسيأسسة ليحّقق الفريق هدفه هذا
اŸوسسم من خÓل الصسعود إا ¤الرابطة اÎÙفة األو¤
Ãجموعة من الÓعب Úالشسبأن.
و“تلك إادارة بأرادو ›موعة ‡يزة من الÓعب Úالذين
اسس-ت-ط-أع-وا ف-رضس م-ن-ط-ق-ه-م رغ-م أان ال-ف-ري-ق ع-أن-ى من
رحيل عدة عنأصسر ‡يزة إا ¤أاندية أاخرى إال أان هذا ⁄
يقلل من قوة الفريق.

وأاصس -ب -ح ال -ف-ري-ق م-قصس-دا ل-ع-دة أان-دي-ة م-ن أاج-ل ت-دع-ي-م
صس -ف -وف -ه -أ إلدراك -ه -أ أان الÓ-ع-ب ÚاŸوج-ودي-ن Áت-ل-ك-ون
مسس -ت -وى ‡ي -ز ب -فضس -ل ت -ك -وي-ن-ه-م اŸم-ي-ز ع-ل-ى مسس-ت-وى
األكأدÁية بفضسل اإلمكأنيأت التي وفرتهأ اإلدارة.
وسس -أع -د ت-واج-د الÓ-ع-ب Úع-ل-ى مسس-ت-وى األك-أدÁي-ة م-ن
تواجد النسسجأم على مسستوى التشسكيلة Ãأ أان الÓعبÚ
ي -ع -رف -ون ب -عضس-ه-م ال-ب-عضس ج-ي-دا ،وب-أل-ت-أ‹ ف-ألنسس-ج-أم
سسيكون موجودا وهو مأ عزز من قدرات الفريق.

خوسصي ماريا  ...وأللمسصة ألسصبانية

كأن هدف الرئيسس زطشسي هو تطوير مسستوى الفريق من
خÓل وضسع نهج تكتيكي واضسح يسس Òعليه الفريق يسستمد
قوته من اليجأبيأت اŸتواجدة على مسستوى األكأدÁية

واŸتمثلة ‘ تركيبة ‡يزة من الÓعب.Ú
وبألنظر إا ¤اعتمأد الفريق على التكوين كأن لزامأ جلب
مدرب Áتلك ثقأفة بنأء فريق مكون من ›موعة من
الÓعب Úالشسبأن ويتعلق األمر بألسسبأ Êخوسسي مأريأ
نوغيسس الذي اسستطأع قيأدة الفريق لتحقيق الصسعود.
وشسّد نأدي بأرادو اهتمأم اŸدرب السسبأ Êبعد مشسأركته
‘ دورة ودية بأسسبأنيأ حضسرهأ اŸدرب السسبأ Êالذي
أاعجبته كثÒا إامكأنيأت الÓعب Úالشسبأن للفريق وهو مأ
جعل التعأقد معه أامرا ضسروريأ.
وتÓقت األهداف اŸشسÎكة ب Úرئيسس الفريق واŸدرب
السس-ب-أ Êف-ي-م-أ ي-خصس ط-ري-ق-ة ال-ل-عب ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د على
السسيطرة ولعب الكرة ا÷ميلة من اجل إامتأع األنصسأر وهو
مأ حدث ،حيث قّدم الفريق كرة جميلة جعلته من أافضسل

 ⁄يتأثر نأدي بأرادو برحيل بعضس العنأصسر التي كأن لهأ
دور ك -ب ‘ Òن -ت -أئ -ج ال -ف -ري -ق ا÷ي -دة ع -ل-ى غ-رار زك-ري-أ
منصسوري وبن غيث ‘ ظل تواجد األكأدÁية التي “د
الفريق دائمأ بألÓعب ÚاŸميزين.
وصسنع الثنأئي زكريأ نعيجي والطيب مزيأ Êا◊دث هذا
اŸوسسم بعد اŸسستوى اŸميز الذي قدمأه مع الفريق
واأله -داف ال-ت-ي سس-جÓ-ه-أ‡ ،أ ج-ع-ل-ه-م-أ يÎب-ع-أن ع-ل-ى
عرشس النجومية ب Úلعبي الرابطة اÎÙفة الثأنية.
قدم الطيب مزيأ Êنفسسه هذا اŸوسسم كهداف ‡يز
Áتلك كل اŸؤوهÓت التي Œعله يحقق مشسوارا ‡يزا من
النأحية الحÎافية بسسبب صسغر سسنه وتكوينه ا÷يد على
مسستوى أاكأدÁية الفريق.
وسس -ج-ل م-زي-أ 11 Êه -دف-أ ه-ذا اŸوسس-م ج-ع-ل-ه ي-ح-ظ-ى
Ãتأبعة بعضس األندية داخل وخأرج الوطن على غرار
نأدي ران الذي بعث له دعوة إلجراء التجأرب أامأم أاعÚ
النأخب الوطني السسأبق كريسستيأن غوركوف.
من جهته أاكد ابن مدينة الÈج زكريأ نعيجي علو كعبه
ب- -فضس- -ل اŸسس- -ت -وى ال -راق -ي ال -ذي ق -دم -ه ه -ذا اŸوسس -م
وتسسجيله لـ  10أاهداف خ Òدليل إاضسأفة إا ¤التمريرات
ا◊أسسمة التي لعبت دورا ‘ ترجيح كفة فريقه.
وÁتلك الÓعب رجÁ Óنى سسحرية وسسÓسسة كبÒة ‘
ا÷ري بألكرة جعلته يلفت أانظأر كل من شسأهده وهو مأ
يجعله على أاعتأب الحÎاف إان واصسل تألقه مع الفريق
خÓل اŸوسسم اŸقبل.

ل–اد البليدة) لـ «الشسعب»:
نور الدين كريبازة (اŸناج Òالعام إ

كشس- -ف اŸن- -اج Òال- -ع- -ام ل -ف -ري -ق إا–اد
البليدة نور الدين كريبازة أان صسعود
لو¤
ال-ف-ري-ق إا ¤ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا أ
لم -ر السس -ه -ل وال -ه Úع -ل -ى
 ⁄ي -ك -ن ب -ا أ
الفريق ،وأان إادارة الفريق قامت بعمل
كب Òخصسوصسا ‘ بداية اŸشسوار من أاجل
ت -ك -وي -ن ف -ري-ق ت-ن-افسس-ي ،م-وضس-ح-ا ب-أان
ه- -دف ال- -ف -ري -ق ‘ ب -داي -ة اŸوسس -م ك -ان
اللعب لضسمان البقاء وليسس اللعب على
الصسعود ،لكن مع مرور ا÷ولت اتضسح
لم-ك-ان-ي-ات
ب -أان ال -ف -ري -ق ك-انت ل-دي-ه ا إ
للعودة سسريعا إا ¤حظÒة الكبار ،كما
–دث ‘ ه -ذا ا◊وار ع -ن الصس -ع -وب -ات
ال -ت -ي ت -ل -ق -اه -ا ال -ف -ري -ق خ Ó-ل اŸوسس-م
الكروي ( ،)2017 -16 20وعن ا◊لول
ال -ت -ي وج-ده-ا ال-ف-ري-ق م-ن أاج-ل ق-ي-ادة
لم -ان ،و–دث ع -ن
ال- -ف- -ري- -ق إا ¤ب- -ر ا أ
مسس -ت -ق -ب -ل ال -ف -ري -ق ،وع -ن ال-ك-ث Òم-ن
لخرى.
لمور ا أ
ا أ
حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصس
❊ الشس -عب :أاول ،ه -ن -ي -ئ -ا ل -ك-م الّصس-ع-ود
لول ،هل لك أان
والعودة إا ¤اÎÙف ا أ
تقّدم لنا حوصسلة عن اŸوسسم الكروي
( ،)2017 - 2016وه- -ل ك- -ان الصس -ع -ود
هدف الفريق منذ بداية اŸوسسم ؟
❊❊ نور الدين كريبازة  :شسكرا جزيÓ
الصسعود هذا اŸوسسم  ⁄يكن سسه ،Óخصسوصسأ
ب -ع -د ال-ظ-روف الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي م-ر ب-ه-أ ف-ري-ق
إا–أد البليدة ‘ نهأية اŸوسسم اŸأضسي بعد
سس- -ق -وط ال -ف -ري -ق وذه -أب اإلدارة السس -أب -ق -ة
ورحيل  19لعبأ عن الفريق ،اإلدارة ا÷ديدة
بقيأدة اŸدير العأم للفريق ،اتصسلوا بي ألكون
اŸن -أج Òال -ع -أم ل -ل -ف -ري-ق ،ج-ئ-ن-أ ‘ ظ-روف
صس-ع-ب-ة ل-ل-غ-أي-ة إاداري-أ وم-أدي-أ وح-ت-ى ال-طأقم
الفني كأن قد غأدر الفريق ،لكن ا◊مد لله
مسس-ك-ن-أ ب-زم-أم األم-ور وات-خ-ذن-أ مسس-ؤوول-يأتنأ

سصّيرنا ألبطولة بذكاء ..وصصعودنا مسصتحّق

ورفعنأ التحدي ،وأانأ كمنأج Òعأم للفريق
كأنت لدي البطأقة البيضسأء من إادارة الفريق
م -ن ال -ن -أح -ي -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة ،وب -دأان -أ ن -ك -ون ‘
اÛموعة وانتقينأ بعضس الÓعب Úالشسبأن
ودع -م -ن -أ ال -ف -ري -ق ب -ب -عضس ال Ó-ع-ب Úال-ذي-ن
يتمتعون بخÈة ‘ هذا القسسم ويسسأعدون
اÛموعة من النأحية البسسيكولوجية ،كمأ
قمنأ بتجأرب لبعضس الÓعب Úمنهم الÓعب
«ب- -وح- -ن -يشس» وب -عضس اŸغÎب Úع -ل -ى غ -رار
«عشس- -يشس» و»ف- -رط- -أسس» ،واŸدرب أاع- -ط- -ى
موافقته على انتدابهم وختمنأ بهم قأئمة
السس-ت-ق-دام-أت ،وŸأ أان-ه-ي-ن-أ م-ه-م-تنأ بتكوين
اÛم- -وع- -ة ل أاخ- -ف ع- -ل- -يك ب- -أن ال- -ه -دف
األسس -أسس-ي ب-أل-نسس-ب-ة ل-ن-أ ك-ن-أ ال-ل-عب م-ن أاج-ل
ضسمأن البقأء ‘ اÎÙف الثأ Êبكل أاريحية
بعدمأ كونأ فريقأ تنأفسسيأ.
بعد تشسكيل النواة األسسأسسية للفريق بر›نأ
تربّصسأ بتونسس وأاشسرفت شسخصسيأ على توفÒ
كل صسغÒة وكبÒة كي يكون الÎبصس نأجحأ،
حضسرنأ جيدا ولعبنأ العديد من اŸبأريأت
ال -ودي -ة ه -ن -أك ،ورّك -زن -أ ك -ثÒا ع -ل-ى ت-ربصس
ت -ونسس ل -ي -ك -ون م -ف -ت -أح ال -ن -ج-أح وال-ب-ق-أء ‘
اÎÙف ال- -ث- -أ ،Êب- -ع- -د ك- -ل ه- -ذا ان- -ط -ل -ق
اŸوسسم ،و‘ بداية األمر  ⁄تكن اŸأمورية
سسهلة علينأ خصسوصسأ أان النتأئج ‘ بداية
اŸوسسم كأنت متذبذبة ،وهنأ أاشسكر األنصسأر
كثÒا الذين سسأندونأ بقوة و ⁄يضسغطوا على
شس-ب-أن ال-ف-ري-ق ،وأان-ه-ي-ن-أ م-رح-ل-ة ال-ذهأب ‘
اŸركز الثألث برصسيد  27نقطة ،رغم أاننأ ‘
ا÷ولة العأشسرة أاقلنأ اŸدرب «حأج منصسور»

ألّننأ ‘ تلك الفÎة  ⁄نشسأهد تلك الليأقة
الفردية وا÷مأعية طيلة  10جولت كأملة،
وان- -ه- -زم- -ن- -أ م- -ع بسس- -ك -رة وف -زن -أ بصس -ع -وب -ة
عليمعسسكر ‘ ميداننأ واألداء  ⁄يكن جيدا
وان -ه -زم -ن-أ ب-ع-ده-أ ع-ل-ى ي-د ج-م-ع-ي-ة وه-ران
وضسيعنأ على أانفسسنأ فوزا سسه ،Óبعدهأ حقق
ال -ط -أق -م ال -ف -ن -ي ا÷دي -د ث Ó-ث-ة ان-تصس-أرات
متتألية وتعأدلنأ ‘ ا÷ولة األخÒة Ÿرحلة
الذهأب مع شسبيبة بجأية.
❊ ‘ اÒŸكاتو الشستوي كنتم ‡نوعÚ
م -ن الن -ت -داب وك -انت ل-دي-ك-م مشس-اك-ل
لنصس-ار
م -ادي -ة ك -بÒة ،وه -و م-ا ج-ع-ل ا أ
يتخوفون على مسستقبل الفريق ؟
❊❊ ‘ ا◊قيقة بعد نهأية مرحلة الذهأب،
قّدمنأ لÓعب ÚفÎة راحة وبر›نأ تربصسأ
بألبليدة وخضسنأ خÓله مواجهتأن وديتأن ألن
فÎة الراحة  ⁄تكن طويلة ،وكنأ كمأ قلت
‡ن -وع Úم-ن الن-ت-داب ب-ع-دم-أ اشس-ت-ك-ى ب-ن-أ
بعضس الÓعب Úالسسأبق Úعلى مسستوى ÷نة
اŸن -أزع -أت ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى مسس-ت-ح-ق-أت-ه-م
العألقة ‘ الفريق ،و‘ تلك الفÎة اŸهأجم
«زرق »Úتلقى دعوة رسسمية من فريق شسبأب
ب- -ل- -وزداد لشس- -راء ورق- -ة تسس- -ري- -ح -ه ،وخ Ó-ل
الÎبصس كأن يطلب منأ دائمأ أارواق تسسريحه
للذهأب إا ¤شسبأب بلوزداد ،نحن ‘ البداية
رفضسنأ الفكرة جملة وتفصسي Óخصسوصسأ أان
األم -ر ك -أن ي -ت -ع -ل -ق ب-ه-داف ال-ف-ري-ق وم-دل-ل
األنصسأر وكنأ ‡نوع Úمن النتدابأت و⁄
يكن لدينأ البديل لتعويضس رحيله ،لكنه ‘
تلك الفÎة أالّح على الرحيل خصسوصسأ بعدمأ
تلقى اتصسألت رسسمية من قبل شسبيبة القبأئل
وب- -ق -ي -م -ة م -أل -ي -ة م -ع -تÈة ج -دا ،وج -أء ذلك
التصسأل ‘ الوقت الذي كنأ قد سسددنأ فيه
كل الديون وسسمحت لنأ الرابطة بألنتداب،
وف-ك-رن-أ ‘ مصس-ل-ح-ة ال-ف-ري-ق وق-ت-ه-أ وق-ررن-أ
تسسريح «زرق »Úألمرين اثن ،Úأاول الÓعب
عقله وقلبه كأن ‘ شسبيبة القبأئل وأاراد أان

ي -ح -ق -ق أاح -د أاح Ó-م -ه ب -أل-ل-عب ‘ ال-راب-ط-ة م -غ -ادرة ورح -ي -ل ال -ف -ري -ق اŸسس Òب-ع-د
اÎÙف -ة األو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ،وث -أن -ي -أ ألن نهاية مهمته ،هل شسرعتم ‘ التحضسÒ
ال-ق-ي-م-ة اŸأل-ي-ة اŸقÎح-ة م-ن ف-ري-ق شس-بيبة للموسسم اŸقبل أام أانكم سستغادرون؟
القبأئل كأن يجب علينأ قبولهأ ألنهأ كأنت ❊❊ بألنسسبة لنأ رسسمنأ صسعودنأ إا ¤الرابطة
سستنعشس خزينة الفريق وكنأ بحأجة مأسسة إا ¤اÎÙف -ة األو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ب -ع -د أاسس-ب-وع
تلك القيمة اŸأدية التي كأنت سستسسمح لنأ واح -د ف -ق -ط ،ح -أل -ي -أ ل-يسس ه-ن-أك أاي شس-يء
بتسسديد الكث Òمن الديون وهو مأ قمنأ به ،رسسمي وبدأانأ نتحدث تأرة عن مأ سسنقوم به
وبعد رحيل «زرق »Úاسستنجدنأ بأبن الفريق اŸوسس- -م اŸق- -ب- -ل ،ل -ك -ن أاظ -ن أان -ه ي -ل -زم -ن -أ
ت -دع-ي-م-أت م-ن ك-ل ال-ن-واح-ي إاداري-أ وم-أدي-أ،
«فأرسس حميتي» وواصسلنأ اŸشسوار.
❊ واصسلتم الّلعب بقوة ‘ مرحلة العودة وال -رئ -يسس ق -رر ف -ت -ح رأاسس م-أل الشس-رك-ة ك-ي
و“ّكنتم من البقاء مع ثÓثي اŸقّدمة؟ يدخل مسسأهمون جدد Ÿسسأعدة ومرافقة
❊❊ ن -ت -أسّس -ف ل -ل -تصس -ري -ح-أت ال-غ Òمسس-ؤوول-ة ال- -ف -ري -ق ÷لب اإلضس -أف -ة اŸوسس -م اŸق -ب -ل،
ل - -ب- -عضس رؤوسس- -أء األن- -دي- -ة اŸدرب Úوب- -عضس لنهيكل إادارتنأ وفريقنأ جيدا وإاذا توفرت
اإلم- -ك- -أن- -ي- -أت ل- -ن -ل -عب ‘
الÓ-ع-ب ،Úل-تÈي-ر فشس-ل-ه-م
إاذا  ⁄تتوّفر
اÎÙف األول ب - - - - -ك - - - - -ل
واإلخ- -ف- -أق  ،أا–ّدث ع- -ن
لمكانيات الّÓزمة أاريحية سسنبقى مع الفريق
ف - -ري - -ق إا–أد ال - -ب- -ل- -ي- -دة ا إ
ونكمل اŸشسوار وسسنواصسل
الصس -ع -ود ك -أن مسس -ت -ح -ق -أ
ونزيهأ ،عرفنأ كيف نسس Òللعب بأاريحية اŸوسسم اسسÎات -ي-ج-ي-ت-ن-أ ‘ ال-ع-م-ل،
موسسمنأ بذكأء كب ⁄ Òكل اŸقبل سسأاغادر الفريق ل- -ك- -ن إاذا  ⁄ت- -ت- -وف -ر ه -ذه
األمور أانأ شسخصسيأ لن أابقى
اŸشس -أك -ل ال -ت-ي واج-ه-ت-ن-أ
خÓل اŸوسسم واسسÎاتيجيتنأ كأنت نأجحة ‘ ،الفريق وسسأغأدر.
وفوزنأ ‘ الشسلف أامأم األوŸبي كأن بأألداء ❊ ال- -ب -عضس ي -ق -ول أاّن «ك -ري -ب -ازة» ه -ذا
وال-ن-ت-ي-ج-ة ،وا÷م-ي-ع شس-أه-د اŸب-أراة ب-ع-دمأ اŸوسسم Áثل نسسبة تزيد عن  80باŸائة
كأنت منقولة على اŸبأشسر ع Èالتلفزيون ‘ ،فريق إا–اد البليدة؟
وخ Ó-ل الشس -وط ال -ث -أ Êك -ن-أ أافضس-ل وأام-ت-ع-ن-أ ❊❊ هذا شسرف ‹ وأامر يسسعد ÊكثÒا أان
ا÷م- -ه- -ور ،ل Áك- -ن- -ن -ي أان أان -زل اŸسس -ت -وى يعÎف ا÷مهور البليدي بألعمل الذي قمت
ألجيب على مأ قيل هنأ وهنأك ،أانأ أا–دى به طيلة اŸوسسم مع الفريق لتحقيق الصسعود
أاي- -ن إانسس- -أن أاو أاي ط- -رف ي- -ق -ول ب -أن إا–أد وإاسسعأد األنصسأر ،وإا◊أح النأسس على بقأئي
البليدة هذا اŸوسسم اشسÎى مبأراة أاو سسأعده كمنأج Òعأم للفريق يشسرفني ،لكن كل شسيء
فريق مأ أاو طرف مأ أاو حكم لتحقيق وضسمأن يأتي بأإلمكأنيأت والعمل لكي نتمكن ‘ شسهر
الصسعود ومسستعد Ÿقأبلة أاي طرف كأن وجهأ جوان اŸقبل إاذا كأنت األعمأر طويلة أان
لوجه ،إا–أد البليدة حقق صسعودا مسستحقأ نحصسد أاحد الألقأب للفريق اŸوسسم اŸقبل
ب- -ع- -د ع- -م- -ل ك -ب Òق -أمت ب -ه إادارة ال -ف -ري -ق ليكون عملنأ مثمرا ،ألن فريق إا–أد البليدة
وال Ó-ع -ب Úوال -ط -أق -م Úال -ت -ق -ن -ي وال -ط -ب -ي كب Òويجب أان ل يقتصسر وجوده للعب على
البقأء ‘ اÎÙف األول والعمل على العودة
واألنصسأر الذين تنقلوا معنأ ‘ كل مكأن.
❊ إا–اد ال - -ب - -ل - -ي- -دة ال- -ي- -وم ‘ اÎÙف إا ¤اÎÙف ال- -ث- -أ Êوح- -أن ال -وقت ◊صس -د
لول ،وت -ع -ودن -ا ‘ السس -ن -وات اŸاضس -ي-ة األلقأب.
ا أ
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لو ¤موبيليسس
ا÷ولة  25للرابطة ا أ

إلوفاق يسضعى لتعميق جرإح «إ◊مرإوة» وتعزيز مركزه إلريادي
تسس- -ت- -أان- -ف ال- -ي -وم ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة
لو ¤م -وب -ي -ل -يسس م -ب -اري -ات -ه -ا ‘ إاط -ار
ا أ
ا÷ول - - -ة الـ  ،25ح- -يث يسس -ع -ى اŸتصس -در
وف-اق سس-ط-ي-ف ل-ت-ع-زي-ز م-ركزه الريادي
ب -ال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة م-ن وه-ران
أامام اŸولودية اÙلية.
عمار حميسسي
ي -ت -ط-ل-ع وف-اق سس-ط-ي-ف ’سس-ت-غÓ-ل أل-ؤضس-ع-ي-ة
ألصسعبة ألتي Áر بها «أ◊مرأوة» من أجل
ألعؤدة بنتيجة أيجابية لتعزيز مركزه ألريادي
وأ’قÎأب أك Ìمن –قيق لقب ألبطؤلة ألذي
ينتظره أأ’نصسار بفارق ألصس.È
وي -رأه -ن م -اضس -ؤي ع -ل -ى رغ -ب-ة ألÓ-ع-ب‘ Ú
–قيق أللقب من أجل ألفؤز ‘ وهرأن علما
أن صسفؤف ألفريق سستكؤن مكتملة بالتحاق
رب- -اع- -ي أŸن- -ت- -خب أÙل- -ي ب- -درأن،ك- -ن -يشس
،جحنيط و ألقائد جابؤ.
من جهته يسسعى مؤلؤدية وهرأن لؤضسع حد
لسسلسسلة ألنتائج ألسسلبية ألتي عرفتها مسسÒة
ألفريق خÓل ألفÎة أŸاضسية أين فشسل ‘
–قيق أ’نتصسار خÓل  8مباريات متتالية،
وه -ؤ م -ا ج -ع -ل إأدأرة أل -ف -ري -ق ت -ق -ؤم ب-إاج-رأء
تغيÒأت على ألعارضسة ألفنية.

صضرإع إلبقاء يشضتد
ب« Úإلكناري» و»إلسضنافر»

ت -ك -تسس -ي م -ؤأج -ه -ة شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل وشس-ب-اب
قسس-ن-ط-ي-ن-ة أه-م-ي-ة ك-بÒة ب-ال-نسس-ب-ة ل-لفريق ‘
إأط -ار صس -رأع أل -ب -ق -اء ‘ أل -رأب -ط -ة أÎÙف-ة
أأ’و ¤بالنظر للؤضسعية ألصسعبة ألتي يتؤأجد
عليها ألفريق Úعلى مسستؤى جدول ألÎتيب.
وسسيكؤن ألفؤز بالنسسبة لشسبيبة ألقبائل Ãثابة
طؤق ألنجاة من شسبح ألسسقؤط Ãا أنه سسيبتعد
أك Ìمن دأئرة أŸهددين ويجعل حظؤظه ‘
ضسمان ألبقاء كبÒة خÓل ألفÎة أŸقبلة ،وهؤ
ما يأامل أأ’نصسار ‘ –قيقه.
وسس-ي-ك-ؤن شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة م-ط-ال-با بتحقيق
أل-ف-ؤز ل-ت-ج-اوز ألشس-ب-ي-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ج-دول
ألÎت- -يب وأ’ب- -ت- -ع- -اد ع- -ن دأئ- -رة أŸه- -ددي- -ن
ب- -السس- -ق- -ؤط ،خ -اصس -ة أن ن -ت -ائ -ج -ه ‘ أل -فÎة

أŸاضسية  ⁄تكن ‘ مسستؤى ألتطلعات.

«إŸوب» و»إلكاب»
‘ لقاء إ◊ظ إأ’خÒ

سس -ي -ك-ؤن أÿاسس-ر م-ن م-ؤأج-ه-ة شس-ب-اب ب-ات-ن-ة
ومؤلؤدية بجاية قد أقÎب أك Ìمن أي وقت
مضس -ى م -ن ألسس -ق -ؤط إأ ¤أل -رأب -ط -ة أل -ث-ان-ي-ة،
وسسيكؤن ألفريق Úمطالبان بتحقيق ألفؤز من
أجل أإ’بقاء على حظؤظهما كاملة.
ولن يحظى شسباب باتنة بدعم أنصساره ‘ ظل
أل -ع -ق -ؤب -ة أŸسس -ل -ط -ة ع -ل-ي-ه م-ن ط-رف ÷ن-ة
أ’نضس-ب-اط أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة ل-كرة
ألقدم ،وهؤ ما Áنح أŸنافسس أفضسلية معنؤية
و يجعله يلعب أŸؤأجهة بأاقل ضسغط.
وأصس -ب -حت وضس-ع-ي-ة أل-ف-ري-ق Úصس-ع-ب-ة ل-ل-غ-اي-ة
بسس-بب أل-ن-ت-ائ-ج ألسس-ل-ب-ي-ة أل-ت-ي ح-ققاها خÓل
أŸباريات ألسسابقة ،وهؤ ما جعلهما مهددأن
ب -السس -ق -ؤط وت -ؤأج -ده -م-ا ‘ أل-رأب-ط-ة أأ’و¤
أصسبح أمرأ صسعب أŸنال.

«إŸكرة « للبقاء ‘ كوكبة إŸقّدمة

يسستقبل أ–اد بلعباسس نظÒه سسريع غليزأن

وعينه على ألنقاط ألثÓث ألتي Œعله يضسمن
ألتؤأجد ضسمن كؤكبة أŸقدمة ،وهؤ ألهدف
ألذي تسسعى أإ’دأرة لتحقيقه هذأ أŸؤسسم من
خÓل أسستغÓل ألؤضسعية أ÷يدة ألتي Áر بها
ألفريق.
ويسسعى سسريع غليزأن لتحقيق نتيجة أيجابية
رغ -م صس -ع-ؤب-ة أŸأام-ؤري-ة أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ره أم-ام
منافسس قؤي على أرضسه ،و ⁄يفرط ‘ نقاط
كثÒة خاصسة خÓل مرحلة ألعؤدة.

الÈنامج

مؤلؤدية أ÷زأئر  -دفاع تاجنانت
شسبيبة ألقبائل  -شسباب قسسنطينة
أ–اد بلعباسس  -سسريع غليزأن
أوŸبي أŸدية  -شسباب بلؤزدأد
م- -ؤل- -ؤدي- -ة وه -رأن  -وف -اق سس -ط -ي -ف (ب -دون
جمهؤر)
شسباب باتنة  -مؤلؤدية بجاية (بدون جمهؤر)
م Ó-ح -ظ-ة :ك-ل أŸب-اري-ات Œري أل-ي-ؤم ع-ل-ى
ألسساعة 16 : 00

نهائي كأاسس ا÷زائر للكرة الطائرة (رجال):

موإجهة وإعدة ب Úن  -برج بوعريريج وأإوŸبي إŸيلية

سستجمع اŸباراة النهائية لكأاسس ا÷زائر للكرة الطائرة (رجال) ‘ طبعتها الـ 51
اليوم (سسا  )16 : 30بالبليدة ,نادي برج بوعريريج اŸتوج بالكأاسس ‘ الثÓث سسنوات
لول م-رة ‘
لخÒة ب -أاوŸب -ي اŸي -ل -ي -ة ال -ذي ي -ب -ل-غ ه-ذا ال-دور اŸت-ق-دم ل-ل-م-ن-افسس-ة أ
ا أ
تاريخه.
يسستهدف ألنادي ألÈأيجي ألذي ’ يزأل يتلذذ ‘  2015 ،2014و ,2016م-ب-ارأت-ه أل-ن-ه-ائية
بتتؤيجه بلقب ألبطؤلة ألؤطنية للمرة ألرأبعة أل 11م-ن-ها  10م-ت-ت-اب-ع-ة ،م-ث-ل-م-ا ذكره قائد
ت-ؤأل-ي-ا ،أل-ك-أاسس أل-ث-ام-ن-ة ‘ مشس-ؤأره وأل-رأب-عة ألفريق ،رفيق حسسيسسان.
على ألتؤأ‹ بعد تلك ألتي أحرزها ‘  ،2004وكان حسسيسسان قد صسرح يؤم ألسسبت أŸاضسي
 2015 ،2014 ،2012 ،2011 ،2009و .2016لـ «وأج» ،ب -ع-د ت-ت-ؤي-ج ف-ري-ق-ه ب-ل-قب أل-ب-ط-ؤل-ة،
وسسيخؤضس نادي ألÈج ألذي يطمح لتحقيق قائ« :Óلدينا ’عبؤن سسينشسطؤن يؤم ألسسبت
ألثنائية (بطؤلة وكأاسس) ،كما كان عليه أ◊ال مبارأتهم ألنهائية ألعاشسرة على ألتؤأ‹,

نادي ÿويا

بلماضضي مصضّمم على إلفوز بالّثنائية

لدينا أÈÿة ألÓزمة للفؤز بالثنائية».
أما مدرب ‡ثل ألهضساب ألعليا ،عبد ألباقي
ضس -ي -ف ،ف -ق -د رك -ز م -ن ج -ه -ت -ه ع-ل-ى أه-م-ي-ة
«أ’سسÎجاع» بعد مشساركة ألÓعب ‘ Úعدة
م -ن -افسس -ات وط -ن-ي-ة وإأف-ري-ق-ي-ة خÓ-ل شس-ه-ري
م- -ارسس وأف- -ري- -ل ح -يث ق -ال« :إأن -ن -ا ن -خ -ؤضس
أŸن -افسس -ات م -ن -ذ شس -ه -ر م -ارسس و ⁄يسس-ت-ف-د
ألÓعبؤن من رأحة منذ مشساركتنا ‘ ألبطؤلة
Óن-دي-ة أل-ب-ط-ل-ة .ي-ب-ق-ى ه-دف-ن-ا
أإ’ف -ري -ق -ي -ة ل -أ
أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ل- -ي- -اق- -ة ألÓ- -ع- -ب Úوت -ف -ادي
أإ’صسابات قبل أŸبارأة ألنهائية».
وأضساف مدرب ألÈج بأانه يركز كثÒأ على
أ÷انب أل-بسس-ي-ك-ؤل-ؤج-ي ،ك-ؤن «م-ب-ارأة ألكأاسس
تختلف عن مباريات ألبطؤلة» .وختم يقؤل:
«يجب ألÎكيز جيدأ ’نهاء أŸؤسسم ‘ أحسسن
ألظروف .صسحيح أننا تغلبنا على أŸيلية عدة
مرأت خÓل هذأ أŸؤسسم ،لكن ألكأاسس تلعب
‘ مبارأة وأحدة ولسسنا ‘ منأاى عن مفاجأاة
غ Òسسارة ،إأ’ إأذأ كنا جاهزين .»% 100
أما أوŸبي أŸيلية ,أ’كتشساف ألكب Òلهذأ
أŸؤسس-م ،ف-يسس-ت-ع-د ÿؤضس م-ب-ارأت-ه أل-ن-ه-ائ-ية
أأ’و ‘ ¤مشسؤأره ،دون مركب نقصس بعد أن
وقف ألند للند أمام أقؤى أندية ألنخبة.
وسستعتمد تشسكيلة أŸيلية ‘ هذأ أللقاء على
Óط-اح-ة
ع -زÁة وح -رأرة ’ع -ب-ي-ه-ا ألشس-ب-ان ل -إ
بنادي ألÈج و’عبيه ألدولي Úعلى غرأر أوم
ألسسعد وألهاشسمي وحكمي وحسسيسسان.

أّكد أ÷زأئري جمال بلماضسي مدّرب فريق ÿؤيا أّنه كان يثق ‘ قدرة فريقه على –قيق أ’نتصسار ‘ لقاء أÿؤر
مسساء أÿميسس ( )3 - 1ضسمن ربع نهائي كأاسس أم Òقطر رغم أنتهاء ألشسؤط أأ’ول بالتعادل ألسسلبيّ› ،ددأ عزمه
على ألدفاع بقؤة عن لقبه ‘ هذه أŸسسابقة وأ’حرأز على تتؤيج ثان هذأ أŸؤسسم بعد ألفؤز بلقب بطؤلة ألنجؤم.
وقال بلماضسي ‘ أŸؤؤ“ر ألصسحفي ألذي أعقب أللقاء« :ثقتي ‘ ’عبي ÿؤيا كبÒة ،وأعلم أن ألبطؤلة صسعبة
وقؤية و–تاج ÷هد كب Òمن ألÓعب Úلذلك  ⁄أقلق أو أخشسى على فريقي أÿروج من ألبطؤلة»  .وتابع« :ألبطؤلة
صسعبة ونحن ندأفع عن لقبنا ونسسعى للفؤز وهذأ مهم جدأ ‘ كل مبارأة نلعبها ،لذلك أنا سسعيد بتخطي عقبة أÿؤر
وألؤصسؤل لنصسف نهائي ألبطؤلة» .
وعن مؤأجهة ألريان أŸقبلة ختم بلماضسي« :من يريد ألكأاسس ’ يفرق مع من يلعب ،ونحن ‚ّهز بقؤة ونأامل ‘
مؤأصسلة أŸشسؤأر حتى آأخر مبارأة».

»°VÉ`` `` jôdG
جوجيتسسو

طموحات كبÒة لياسض Úخروبي
‘ موعد ’سس فيغاسس
ي-ط-م-ح مصس-ارع ا÷وج-يسس-ت-و ،ي-اسس Úخ-روب-ي ال-ذي ي-نشس-ط ب-وسسائله اÿاصسة ،ا¤
لسساتذة هذا الفن القتا‹ بÓسس
اŸشساركة شسهر أاوت اŸقبل  ‘ 2017بطولة العا ⁄أ
فيغاسس بالوليات اŸتحدة المريكية وافتكاك احدى اŸيداليات ‘ منافسسة Œمع
خÒة اŸصسارع ‘ Úالعا.⁄
أوضسح صساحب أŸيدألية ألذهبية ‘ بطؤلة رياضسي ’ ،يقل أهمية عن أ’ول وهؤ بطؤلة
ألعا ⁄ألتي جرت شسهر أفريل أŸاضسي بأابؤ أوروب -ا أŸف -ت -ؤح -ة ب -الÈت -غ -ال شس-ه-ر ج-ان-ف-ي
ظبي ،أن مؤنديال ’سس فيغاسس « ،فريد من  ،2018وألتي يسسعى خÓلها أ– ¤سس Úترتيبه
ن- -ؤع- -ه وسس- -ي- -ع- -رف حضس- -ؤر مصس- -ارع Úذوي أل -ع -اŸي وأل -ظ -ف -ر ب -اŸي -دأل -ي -ة أل -ذه-ب-ي-ة أو
مسستؤى عا‹ ،حيث أن ألتصسفيات سسينشسطها أل- -فضس -ي -ة .وت -ؤج ي -اسس Úخ -روب -ي Ãي -دأل -ي -ة
 80رياضسيا يقسسمؤن أ› ¤مؤعت Úوليسس من أŸعدن ألنفيسس (تعادل أ◊زأم ألبنفسسجي) ‘
ألسسهل ألتأاهل أ ¤أŸربع ألذهبي».
بطؤل ألعا ⁄بأابؤ ظبي للجؤجتسسؤ شسهر أفريل
وصس- -رح خ- -روب -ي« :ب -اإ’م -ك -ان ع -ب -ؤر أ’دوأر أŸنصسرم ،كما يعت Èنائب بطل عا ‘ ⁄نفسس
ألتصسفؤية بسسÓم ،لكن رÃا تؤقعني ألقرعة ألبطؤلة سسنة  2014و–صسل أيضسا على ثÓث
‘ ربع أو نصسف ألنهائي مع بطل أوŸبي ‘ ب -رون -زي -ات ‘ ع -ل-ى أل-ت-ؤأ‹ :ب-ط-ؤل-ة أوروب-ا
أ÷يدو أو أŸصسارعة من يدري .أŸنافسسة أŸفتؤحة بالÈتغال  ،2015دورة دولية بأاŸانيا
سستكؤن شسرسسة للغاية وأŸشساركؤن متفرعؤن ‘  2015و‘ سسؤيسسرأ.
م- -ن ع- -دة ري -اضس -ي -ات ق -ت -ال -ي -ة وي -ح -ق ل -ه -م
وج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أن أل -ري -اضس-ي أ÷زأئ-ري
أŸشساركة ‘ بطؤلة ألعا ⁄للجؤجيسستؤ ’ن يشس - -رف ع - -ل- -ى ت- -دريب  20مصس-ارع-ا شس-اب-ا
هذأ أ’خ Òيجمع كل هذه أ’ختصساصسات».
ب -ب -ؤزري -ع-ة م-ن-ه-م أل-دول-ي-ؤن ،ع-ل-ى غ-رأر خÒ
وعن برنامج –ضسÒه لهذأ أŸؤعد ألرياضسي أل -دي -ن رب -ي -ح -ي صس -احب أŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة ‘
ألعاŸي ،قال خروبي إأنه «شسرع ‘ تطبيق ب-ط-ؤل-ة أل-ع-ل-م ب-أاب-ؤ ظ-ب-ي سس-نة  2016ورياضس
برنامج تدريبي دقيق ومنظم ،عام وخاصس ›اهد ألذي نال فضسية ‘ نفسس أŸؤعد سسنة
Ãعدل حصست ‘ Úأليؤم رفقة ﬁضسر بد.2017 Ê
وﬂتصس ‘ ألتغذية..أ“نى فقط أن تقؤد Êوخ- -ت- -م خ- -روب- -ي ب- -ال- -ق- -ؤل« :ع -ل -ى أل -ع -م -ؤم
هذه أ’سستعدأدأت أ ¤ألنجاح وتشسريف ألرأية ›مؤعتنا أفتكت ما ب Úسسنؤأت - 2014
ألؤطنية» ،مشسÒأ أ ¤أن ألهدف من مشساركته ﬂ ‘ 2017ت -ل-ف أ’سس-ت-ح-ق-اق-ات أل-دول-ي-ة،
منذ سسنة  2014أ ¤يؤمنا هذأ ‘ ألعديد من ميدألية ذهبية وأحدة وثÓث فضسيات وهذأ
أل -دورأت أل -ع -اŸي -ة وأل -ت -ي ك -ل -لت ب -ت -ت -ؤي-ج-ه بفضسل ›هؤدأتها ووسسائلنا أŸادية أÿاصسة
Ãختلف أŸيدأليات هؤ «ألتدرج ‘ ألÎقية ،ب- -ح- -يث أن سس- -ف- -ري -ت -ن -ا ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ ه -ذه
أي وضسع بصسمتي ‘ كل حزأم أناله».
أŸنافسسات خÓل ألسسنؤأت أŸذكؤرة ،كلفتنا
وب-ع-د ب-ط-ؤل-ة أل-ع-ا ⁄بÓ-سس ف-ي-غ-اسس ،سسيكؤن مبلغ يفؤق  300مليؤن سسنتيم ’ ،لشسيء إأ’
أل- -ب- -ط- -ل أل- -ع- -اŸي أ÷زأئ- -ري ع- -ل -ى م -ؤع -د لتمثيل أ÷زأئر ورفع ألرأية ألؤطنية.

ل–اد العربي لكرة القدم:
ا إ

إعادة إنتخاب رورإوة ‘ إللجنة إلتنفيذية
أع -ي -د أن -ت -خ -اب أل-رئ-يسس ألسس-اب-ق ل–Ó-ادي-ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ك- -رة أل- -ق -دم ﬁم -د رورأوة ‘
أŸكتب ألتنفيذي ل–Óاد ألعربي لكرة ألقدم
أمسس ب- -ال -ق -اه -رة خ Ó-ل أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة
أ’نتخابية.
وفضس Óعن أ÷زأئري ﬁمد رورأوة ألذى
ك -ان يشس -غ -ل م -نصسب أل-ن-ائب أ’ول ل-ل-رئ-يسس و
أŸسس- -ؤؤول أ’ول ع- -ل -ى ÷ن -ة أŸن -افسس -ة ج -اء
ألتشسكيل أ÷ديد للجنة ألتنفيذية على ألنحؤ
ألتا‹ ها Êأبؤ ريده من مصسر عبد أÿالد
مسسعؤد من ألعرأق وحميد ألشسيبا Êمن
أليمن جاسسم ألشسكيلي من عمان وديع أ÷رئ
م -ن ت -ؤنسس وأل -دك -ت -ؤر م -ع -تصس-م ج-ع-ف-ر م-ن
ألسسؤدأن و غا Âأحمد غا Âمن أ’مارأت و

جÈيل ألرجؤب من فلسسط Úوسسمر نصسار
من أأ’ردن.
كما زكت أ÷معية ألعامة ل–Óاد ألعربي لكرة
ألقدم أأ’م Òتركي بن خالد آأل سسعؤد رئيسسا
ل–Óاد لؤ’ية جديدة.

دينامو زغرب

سضودإ Êيصضعد ›ّددإ إ ¤صضدإرة إلهّدإفÚ

.

صس- -ع- -د أل- -دو‹ أ÷زأئ- -ري ه Ó-ل سس -ؤدأÊ
›ّددأ إأ ¤صس- -دأرة ت -رت -يب ه -دأ‘ ب -ط -ؤل -ة
ألدرجة أأ’و ¤ألكروأتية لكرة ألقدم بفضسل
جله هذأ أŸؤسسم خÓل
ألهدف ألـ  14ألذي سس ّ
ألفؤز ألذي عاد به فريقه دينامؤ زغرب من
ميدأن زأبريزيشس ( ،)3 - 0مسساء أÿميسس
◊سساب أ÷ؤلة ألـ  .32ويتقاسسم سسؤدأÊ
ألصس-دأرة م-ع ألÓ-عب أن-دري-ج-اسس-ي-ف-ي-تشس من
نادي ريجيكا ،حيث يتؤأصسل ألصسرأع بينها
للظفر بلقب هدأف مسسابقة أŸؤسسم أ◊ا‹
ألذي يشسرف على نهايته .ويقÎب أŸهاجم
أ÷زأئري صساحب ألـ  29عاما من –طيم
أفضس -ل رق -م ل -ه م -ن -ذ أل -ت -ح -اق -ه ب -ال -ب -ط-ؤل-ة

ألكروأتية ‘ صسائفة  2012عندما سسجل 16
هدفا ‘ مؤسسم .2014 - 2013
باŸقابل ،يتجه فريقه دينامؤ زغرب لتضسييع
لقب ألبطؤلة أ’ول مرة منذ عشسرة مؤأسسم،
حيث يؤأصسل أحتÓل ألؤصسافة بفارق خمسس
نقاط عن ألرأئد ريجيكا

ريال مدريد

فارإن قد يغيب عن مبارإة غرناطة

غاب ألفرنسسي رأفائيل فارأن مدأفع ريال مدريد عن أŸرأن أ÷ماعي للفريق أمسس أسستعدأدأ
Ÿؤأجهة غرناطة أليؤم ‘ أ÷ؤلة ألـ  36من ألدوري أإ’سسبا Êلكرة ألقدم فيما شسارك ألÈتغاليان
فابيؤ كؤينÎأو وبيبي ويبدو أنهما قد تعافيا من إأصسابتيهما .وقد يغيب فارأن ،ألذي شسارك دون
مشسكÓت بالكامل ‘ مبارأة ذهاب نصسف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكؤ مدريد ألثÓثاء
أŸاضسي وألتي أنتهت بفؤز أللمكي بثÓثية نظيفة ،عن مؤأجهة غرناطة .كما أن ألفرنسسي زين
ألدين زيدأن أŸدير ألفني للمÒينغي يرغب ‘ أن يتعافى فارأن من إأصسابته ألعضسلية ألتي
تعرضس لها ‘  26فÈأير أŸاضسي و ⁄يشسارك من وقتها سسؤى ‘ ثÓث من أصسل  16مبارأة
Óصسابة ،حيث
خاضسها أŸلكي .أما بيبي فقد يعؤد لقائمة ألفريق بعد غيابه سسبع مباريات ل إ
شس- -ارك ب -دون مشس -ك Ó-ت ‘ أŸرأن أ÷م -اع -ي ل -ف -ري -ق -ه ل -ل -ي -ؤم أل -ث -ا Êع -ل -ى أل -ت -ؤأ‹ ك -ح -ال
كؤينÎأو.وباسستثناء أŸصساب Úدأ Êكارباخال و غاريث بيل ،شسارك ’عبؤ أŸلكي ‘ أŸرأن –ت
تؤجيهات زيدأن.

ثقافة

السشبت  ٠٦ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠ششعبان  ١4٣8هـ

ذكرى ›ازر  8ماي ‘ ملتقى بأادرار

النخب اŸثقفة ..من ا◊ركة الوطنية إا ¤الثورة التحريرية
Ãناسسبة الذكرى السسنوية Ûازر
 08م- - -اي – ،1945تضس- -ن ج- -ام -ع -ة
’ثن ،Úملتقى حول
أادرار ،بعد غد ا إ
«دور ال - -ن- -خب اŸث- -ق- -ف- -ة ‘ ا◊رك- -ة
ال -وط -ن -ي -ة وال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة»،
’نسس -ان -ي-ة
ي -ن -ظ -م -ه قسس -م ال -ع -ل -وم ا إ
’نسس - -ان - -ي - -ة
ب- - -ك- - -ل- - -ي- - -ة ال - -ع - -ل - -وم ا إ
’سسÓ-مية
وا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-ل-وم ا إ
ب -ج-ام-ع-ة أادرار ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع Èﬂ
اıط -وط-ات ا÷زائ-ري-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
Óنشس -ط -ة
واŸدي- -ري- -ة ال- -ف- -رع -ي -ة ل  -أ
ال -ع -ل -م -ي -ة وال -ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة
ومديرية اÛاهدين لو’ية أادرار.

ìGôaGE áeÉ°SGC
يجتمع باحثون من ﬂتلف جامعات
ال- -وط- -ن ه- -ذا اإلث- -ن Úب- -ج- -ام- -ع -ة أادرار،
Ãناسشبة ذكرى ›ازر  8ماي ،من أاجل
ت- -دارسض ال- -دور ا÷وه -ري ال -ذي ل -ع -ب -ت -ه
ال- -ن -خب اŸث -ق -ف -ة ‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا÷زائرية ،وكيف انتقلت هذه النخب ،أاو
واكبت النتقال ،من النضشال السشياسشي إا¤
ال -ك -ف -اح اŸسش -ل-ح ال-ذي Œسش-د ‘ ال-ث-ورة
التحريرة اÛيدة.
ويهدف اŸلتقى إا ¤التعريف بالنخب
اŸثقفة ا÷زائرية ومششاربها ،وإابراز دور
النخب اŸثقفة ‘ ميÓد وتطور ا◊ركة
الوطنية ،وإابراز دور النخب اŸثقفة ‘
الثورة التحريرية.
كما يعالج إاششكالية رئيسشية تدور حول
إابراز إاسشهامات النخب الوطنية Ãختلف
مشش -ارب -ه -ا ‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي-ة وال-ث-ورة
ال- -ت -ح -ري -ري -ة ‘« ،ظ -ل ﬁاول -ة ال -ب -عضض
ت -غ -ي -ي -ب -ه -ا وال -ت -ق-ل-ي-ل م-ن دوره-ا» حسشب

قدية
راءة ن

ق

دي -ب -اج -ة ال -ت-ظ-اه-رة .وت-ن-درج –ت ه-ذه
اإلشش -ك -ال -ي-ة ال-رئ-يسش-ي-ة إاشش-ك-الت ف-رع-ي-ة
و›موعة من التسشاؤولت ،على غرار :ما
م - -ف - -ه- -وم ال- -ن- -خب اŸث- -ق- -ف- -ة وم- -ا ه- -ي
تصشنيفاتها؟ وكيف أاسشهمت هذه النخب ‘
ت - -ط - -ور ال - -نضش - -ال السش- -ي- -اسش- -ي ل- -لشش- -عب
ا÷زائري؟ وكيف دافعت النخب اŸثقفة
ع -ن ح -ق -وق وم -ط -الب ا÷زائ -ريÚ؟ وم -ا
موقف النخب اŸثقفة من ›ازر الثامن
م -اي ١94٥؟ وك -ي -ف أاث -رت ه -ذه اÛازر
على مواقف وأاراء هذه النخب؟
ويربط اŸلتقى ب› Úازر الثامن ماي
وان - -دلع ث - -ورة ن - -وف - -م ،Èودور ال - -ن- -خب
الوطنية ‘ ذلك ،حيث يطرح سشوؤال :ما
دور ال -ن -خب اŸث -ق -ف -ة ‘ ت -ف -ج Òال-ث-ورة
التحريرية؟ وكيف كانت مواقفهم منها؟
Óج -اب -ة ع-ل-ى ه-ذه األسش-ئ-ل-ة ،ي-قÎح
ول  -إ
اŸل -ت -ق -ى أارب -ع -ة ﬁاور رئ -يسش -ي -ة ،ح-يث

«اŸشسي خلف حارسس اŸعبد» لـ «ﬁمد الكامل بن زيد»

تيمة اÛتمع وﬁاو’ت التجريب

’صسابع
كم جميل ح Úتتع Ìا أ
‘ رف- -وف اŸك- -ت- -ب- -ة ب- -تشس- -ك- -ي- -ل -ة
سس -ردي -ةﬂ ،ت -ل-ف-ة ،م-ت-م-ي-زة و‘
ع -دة ع -ن -اوي-ن مشس-ت-ه-اة ،م-غ-ري-ة
وم-ثÒة ل-ل-ق-راءة وا’سس-ت-كشساف،
’ج - - -م - - -ل أان Œد ب - - -داخ - - -لك
وا أ
م-ق-درة م-ه-ي-أاة بشس-كل كاف لعبور
جسس- -ور ال- -كÓ- -م ،ف- -ت- -غ- -رق م- -ن -ه
وت- - - -نسس- - - -ى ال- - - -وقت ،اŸشس - - -اغ - - -ل
و–ديات يومك.

…OÉH ¥GRôdG óÑY
ع- -دت ب- -ع -د ق -راءة أاو¤
منذ ششهور إا ¤ناصشية من
نواصشي ا◊كي ،إا ¤قاصض
ي -ؤوثث رف -وف ال-وط-ن Ãا
تناثر من روحه العطششى
إا ¤دروب السشردﬁ ،مد
ال- -ك -ام -ل ب -ن زي -د وه -و
يسشابق نخÓته ،يحاكي
الريح ويرسشم بصش Èوأاناة مششاهد تخزنها
ال-ذاك-رة ،وت-ل-ون-ه-ا أاح-اسش-يسش-ه ال-ط-ف-ول-ية،
ليمضشي بعيدا ‘ تششكيل مسشار سشردي،
وŒرب -ة نÌي -ة ﬂت -ل -ف -ة ،ل -ه -ا بصش -م -ت -ه-ا
وح-رف-ه-ا ،وط-ري-ق-ة ح-ك-ي ت-وغ-ل ‘ كسش-ر

‰ط -ي -ة ط -اŸا ن-ف-رت م-ن-ه-ا
الذائقة.
ﬁمد الكامل بن زيد ومن
خÓ- -ل م -اق -رأات م -ن م -وروث -ه
اŸط -ب -وع ل -ه ال-رواي-ات :قصش-ر
ا◊Òان ،وه - - -مسض ال - - -ه - - -مسض،
وا÷Ôال خلف الله مسشعود –
األم -ع -اء اÿاوي -ة ،اÛم -وع -ات
ال - -قصشصشّ- -ي- -ة‡ :ن- -وع ال- -دخ- -ول،
ون- -حٌت ج- -ديٌ- -د ل- -ت- -م -ث -اٍل أاسش -ود،
وŒاعيد آاسشرة ،وصشول إا ¤اŸششي
خ -ل-ف ح-ارسض اŸع-ب-د ،ي-ح-اول الل-تصش-اق
ب-اÛت-م-ع ال-ذي ي-ح-ي-ا ت-ف-اصشيله وسشماته
اŸتنوعة ،تششكيله ‘ غرفة الروح ليخرج
فسش- -ي- -فسش- -اء غ- -ارق- -ة ب- -ا÷م -ال ،ع -ام -رة

ذكرى و ترحم

“ر يوم  4ماي  ٢٠١4على رحيل اŸغفور له بإاذن الله تعا¤
األب «سسنوسسي قدور» تاركا وراءه فراغا رهيبا ل يعوضشه
سشوى اإلÁان بقضشاء الله و قدره .
بهذه الذكرى األليمة يدعو أاولده و بناته و ابنه البار
«عبد الرحمان» إا ¤كل من عرفه وأاحبه بالدعاء له بالرحمة
و اŸغفرة و ان يجعل الله قÈه روضشة من رياضض ا÷نة و يسشكنه
مع النبي Úو الصشديق. Ú
انا لله و انا إاليه راجعون
الششعب ٢٠١٧/٠٥/٠٦

يتطرق اÙور األول إا ¤النخبة اŸثقفة
ا÷زائ- - -ري - -ة م - -ن ح - -يث م - -ف - -ه - -وم - -ه - -ا
وتصشنيفاتها ،واÙور الثا Êإا ¤النخبة
اŸثقفة ودورها ‘ تطور نششاط ا◊ركة
ال- -وط -ن -ي -ة ،واÙور ال -ث -الث إا ¤م -وق -ف
النخبة اŸثقفة من ›ازر الثامن ماي
 ١94٥وان-ع-ك-اسش-ات-ه-ا ع-ل-ى مسش-ار ا◊ركة
الوطنية .أاما اÙور الرابع فيعالج موقف
النخبة اŸثقفة من الثورة التحريرية.
يذكر أاننا نحيي بعد غد اإلثن Úالثانية
والسشبعÛ Úازر الثامن من ماي ،التي
كانت ن -ت -اج م -ظ -اه -رات ان -ط -ل -قت ‘
ﬂتلف ربوع الوطن يوم  ١ماي عيد
العمال ،قابلتها السشلطات السشتعمارية
ب-ق-م-ع ع-ن-ي-ف وع-م-ل-ي-ة ت-ق-ت-ي-ل ج-ماعي
أاودت ب- -ح- -ي -اة  4٥أال -ف شش-ه-ي-د ،ف-ي-م-ا
لرق- -ام
ي - -ت - -ح - -دث ب- -اح- -ث- -ون ع- -ن أان ا أ
ا◊قيقية تفوق ذلك بكث.Ò

باÙبة وموغلة ‘ الصشور البهية ،ورغم
السش-ع-ي ا◊ث-يث إلسش-ب-اغ صش-ف-ة ال-ع-م-وم-ية
على النصض ،إال أان مÓمح اÙلية تÈز
فيها ولو على اسشتحياء.
ﬁمد الكامل بن زيد ‘ ›موعته
القصشصشية «اŸششي خلف حارسض اŸعبد»
يÓمسض همومه كإانسشان ،مسشلم ،عربي،
افريقي وجزائري باÙصشلة ،يرصشد ما
يطفو على السشاحة من أاحداث ،خيبات
وعÌات بطريقة ﬂتلفة ،متفردة Œعل
م- -ن نصش- -ه ت- -ي -م -ة اج -ت -م -اع -ي -ة ‘ ق -الب
مسشتحدث يبحث ‘ دروب التجريب بلغة
أاخ -رى ،تشش -ك -ي Ó-ت م -ت -ج-ددةﬂ ،اتÓ-ت
لغوية وتصشويرية تقود القاريء للمزيد من
ال-غ-وصض وال-ت-ن-ق-يب ،وتسش-م-ح ل-ه Ãشش-اركة
اŸبدع ‘ رسشم مسشار النصض والوقوف ‘
موقف اŸتخيل.
ﬁمد الكامل بن زيد يتخ Òالعتبات
ال -نصش-ي-ة وي-ح-م-ل-ه-ا اŸزي-د م-ن األسش-ئ-ل-ة،
سشعيا منه لتوريط القاريء وششده للنصض،
وجعله يذهب لقراءة ثانية ،ورÃا ثالثة
حتى يفكك ماتششعب ب Úالصشورة وا◊دث
 ...اÓŸحظ أايضشا أان غالبية العناوين
م -رك -ب -ة و–م-ل دللت ل-ف-ظ-ي-ة م-ت-ن-وع-ة
باسشتثناء عنوان واحد جاء بششكل مزدوج
«عزف منفرد» أاما البقية حملت بداخلها
صش- -ورة ذه- -ن- -ي- -ة Áك- -ن أان تشش- -ك- -ل نصش- -ا
Ãفردها ،قد تلتقي ‘ ذهن القاريء أاو
تلتقي وهي ‘ كل حالتها ميزة ابداعية.
‘ األخ Òوك -ت -ج -رب -ة ي -ع -ت-م-د ال-ك-اتب
ﬁمد الكامل بن زيد ‘ أاحد نصشوصشه
ثنائية العنوان «أاعمى الطريق» و «انتهى
ال -درسض» وه -ي دلل -ة ع -ل-ى وع-ي ع-م-ي-ق،
وقراءة متبصشرة وإاŸام واضشح باŸسشأالة
اإلب -داع -ي-ة وج-وان-ب-ه-ا اŸت-ع-ددة ،وإاشش-ارة
جلية لغوصض بارع ‘ دهاليز التفك.Ò
ÓقÎاب من
ختاما هذه دعوة مني ل إ
عوا ⁄القاصض اŸبدع «ﬁمد الكامل بن
زيد» وتهجي Œربته اإلنسشانية من خÓل
رواياته و›موعاته القصشصشية اıتلفة
وباألخصض «اŸششي خلف حارسض اŸعبد».

حوار

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

العدد
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الشساعرة نائلة عبيد تفتح قلبها لـ«الشسعب «:

حرصضت على التنويع فقرأات قد Ëالشضعر وحديثه

تأاتي من تونسس اÿضسراء ﬁملة
ب -أاه -ازي -ج ال -ق -ول والشس -ع -ر Œ..م -ع
ب- -ي- -ن- -ه- -ا وب Úت- -راب ا÷زائ -ر قصس -ة
عشس -ق ك -بÒة ..ت -وه -مت أان -ه -ا اب-ن-ة
الوطن اŸفدى وأان كل شس Èمن أارضس
اŸل -ي -ون ي -ح -م -ل بصس -م -ت -ه -ا وشس -ه -ادة
م- -يÓ- -ده- -ا  ..ت -غ -وصس ‘ ا◊ك -اي -ات
اÿال - -دة وم - -ن ع- -ب Òه- -ذا الصس- -رح
اÿالد يتسسع قلبها لÎوي لنا أاو¤
ال -ن -ف -ح -ات الشس -ع -ري -ة ال -ت-ي راه-نت
ع - -ل- -ي- -ه- -ا ل- -ت- -ك- -ون شس- -اع- -رة ’ أاكÌ
“...ارسس ح- - -ق- - -ه- - -ا ‘ م- - -داع- - -ب- - -ة
القصسيدة وتروي ب Úأاسسطرها ذلك
اÿي - -ال اŸت - -دف - -ق دوم - -ا  ..صس - -ان - -ع
›دها وعزها وسسؤوددها.
« الشس-عب» ال-ت-ق-ت-ه-ا ع-ل-ى غ-رة م-ن
ه-ذا ال-ع-ا ⁄ال-ع-اب-ر ف-ي-ن-ا ع-م-را ب-ه-ي-ا
فكان لنا معها هذا ا◊وار.

»LGô©d øjódG Qƒf
^ «الشسعب» يعرفك القارئ من خÓل
ك- - - -ت- - - -اب- - - -اتك ‘ ا’فÎاضس - - -ي وب - - -عضس
اŸشس -ارك -ات ال-ع-رب-ي-ة م-ن ه-ي
نائلة ا’نسسانة؟
^^ ن-ائ-ل-ة ع-ب-يد :الششاعرة
ن -ائ -ل -ة ع -ب -ي -د ال ّ-زن-ط-ور م-وج-ه-ة
ت- -رب- -وي- -ة ل- -غ -ة ف -رنسش -ي -ة .زوج -ة
لرياضشي وأام ألربعة أاولد وعضشو
ا–اد ال -ك-ت-اب ال-ت-ونسش-ي Úوك-اتب
عام ا–اد الكتاب فرع سشوسشة.
^ كيف وقع العشسق بينك
’خر؟
وب Úالشسعر أايكما اختار ا آ
^^ سشؤوال وجيه فع ،Óأاّينا اختار اآلخر؟!
ل أاظ -ن أاّن -ه ه -ن-اك ع-م-ل-ي-ة
اختيار بقدر ماهو انصشهار
وتشش-ابك ،ف-الشش-ع-ر ضش-رب
م-ن الّ-ن-سش-ج وت-رج-م-ة Ÿا
تعيششه الّذات إاذن Áكن
ال- - -ق- - -ول أاّن - -ه ح - -اج - -ة
مششÎك- -ة ب Úالشش -اع -ر
والقصشيد.
^ هل تذكرين
أاول ﬁاول- - -ة لك
مع عا ⁄الكتابة؟
^^ من منا ل يذكر أاو ¤الكتابات
هي تلك اÿربششات التي أالفناها باŸدرسشة
واŸعهد إاذ كانت Ãثابة ُدربة وتنّفسض .وÃا
أانني درسشت بششعبة أادبيّة فإان مداعبة ا◊رف
 ⁄ت- -ك- -ن غ- -ري -ب -ة ع -ل ّ-ي ف -ك -ت -بت ال -ومضش -ات
والنصشوصض والقصشصض القصشÒة
ج-دا وب-ثÓ-ث ل-غ-ات ال-ف-رنسش-ية،
ال‚ل-ي-زي-ة وال-ع-ربية طبعا.لكن
ي-ب-ق-ى ح-و‹»ع-ل-م ن-فسض الطفل
«أاث- -را أاع- -ت- -ز ب- -ه ك -ثÒا ل -ع -م -ق
ال -ب -حث ألن -ه رسش -ال-ة ت-رسش-ي-م-ي
بالعمل.
^ ه- - -ل ل- - -ديك أاع- - -م- - -ال
منشسورة ماهي؟
^^ ‹ ع -م Ó-ن م -نشش-وران وق-د ن-ف-ذا م-ن
السشوق األول «للفرح مناسشمه ،للحزن طقوسشه»
صشدر ‘ « ،٢٠١4حافية على ناصشية الّرحيل»،
 ..٢٠١٦وقد حظي بدراسشات كرسشالة تخرج
بجامعتÚ
جزائريت.Úودراسشات
نقدية عربية من نقاد
ع - - - -رب..ك- - - -م- - - -ا ‹
ﬂط - -وط - -ان ق- -ي- -د
اإلصشدار.
^ م- - - - - -اه - - - - -ي
م -رج -ع -ي -تك ‘
ب- - -ن- - -اء ال - -ذات
الشساعرة؟
^^ ح -ت -ى أاط ّ-ور
ح- -ر‘ ،وأاك- -ون م- -لّ- -م- -ة ب -ك -ل األ‰اط
واألل -وان ،ح-رصشت ع-ل-ى ال-ت-ن-وي-ع ‘ ق-راءات-ي
فقرأات قد Ëالششعر وحديثه و‡كن أان أاذكر
النزر القليل اŸتنبي ،ابن زيدون ،اŸعّري،
ا÷احط ،أادونيسضﬁ ،مود درويشضﬁ ،مد
رضش -ا ال -ك -ا‘ ب-اب-ل-و نÒودا ،لف-ون-ت-ان ،شش-ارل
بودل ،Òوباقات من الششعر اÎŸجم السشوفيتي
واإليرا...Êالخ...
’دبية ‘
^ كيف تقيم Úالسساحة ا أ
ا÷زائ- -ر ه- -ل ه -ن -اك ف -ع  Ó-تشس -اب -ه بÚ
التجربت Ú؟
^^ ل ف -رق ت -ق -ري-ب-ا ب Úالسش-اح-ة األدب-ي-ة
ا÷زائرية والتونسشّية إاذ نعيشض تقريبا نفسض

الظروف ونفسض اŸششاكل األدبية ،العراقيل
Óثر ،والدعم
مع دور النّششر وغياب الÎويح ل أ
ال -وزاري ال -ه -زي -ل .وم-ق-اب-ل ه-ذا ‚د ح-راك-ا
كبÒا من حيث إاقامة اŸلتقيات واŸهرجانات
ف -ه -م -وم م -ث -ق -ف ال-ي-وم ،ه-و إان-ع-اشض السش-اح-ة
الثقافية خاصشة ونحن نعيشض ‘ ظروف هشّشة
نحاول فيها التصشّدي لظاهرة اإلرهاب التي
تÎصّشد بنا.
^ م- - -اذا أاضس- - -افت لك مشس- - -ارك - -اتك ‘
ملتقيات عقدت با÷زائر؟
^^ إان كل احتكاك بششعراء آاخرين سشواء
ب -ت -ونسض أاو م -ن خ -ارج-ه-ا ي-عّ-د
إاضشافة ومكسشبا للششاعر Ãا أانه
سش -ي -ح -دد م -وق -ع-ه ‘ الّسش-اح-ة
األدب ّ-ي -ة ويسش-ت-ف-ي-د م-ن Œارب
اآلخرين من حيث تطويع اللغة
وت- -ط- -وي- -ر الصش- -ورة الشش -ع -ري -ة
وم- -ل- -ت- -ق- -ي- -ات ا÷زائ- -ر ك -انت
إاضش-اف-ة ‹ وت-ع-ري-ف-ا لشش-خصش-ي
وألثري .
’سس -م -اء ا÷زائ -ري -ة –ضس -رك
^ أاي ا أ
دوما وتقرأاينها؟
^^ ب -ح -ك-م حضش-وري ب-ع-دي-د اŸل-ت-ق-ي-ات
ا÷زائرية صشارت ‹ عÓقات بأادباء وقامات
لها وزنها وبالتا‹ صشرت اقرأا لهم
و‡ك- -ن ذك- -ر ب- -عضض
األسش - - -م - - -اء ال - - -ت - - -ي
اسش-ت-حضش-ره-ا وأاع-تذر
مسش-ب-ق-ا Ÿن نسش-ي-ت-ه-م:
جمال الرميلي ،عاششور
ف -ن -يﬁ ،م-د ا÷وي-ن-ي،
الضش-اوي ب-وعÓ-ق ،سش-عيد
مرابطي ،عاششور بوكلوة،
سش - -ع - -اد ب - -وك - -وسض ،ع- -م- -ر
بÓجي...إالخ
^ اختار العديد من الشسعراء الشسباب
اÿوضس ‘ كتابة القصسة والرواية هل
أانت من مع هذا ا’ختيار مث Ó؟
^^ أان يختار الششاعر كتابة
القصشة أاو الرواية ُيعد إاضشافة له
وبحثا عن الذات لذلك ل أاراه
مشش -ك  Ó-م -ع أا Êم -ب-دئ-ي-ا أان-ا م-ع
التخصشصض حتى ل نتششّتت..وقد
أاخ-وضض ي-وم-ا ك-ت-اب-ة ال-رواي-ة م-ن
يدري؟!
^ ه- -ل أانت راضس- -ي- -ة ع -م -ا
ك- -ت- -بت ‘ غ- -ي -اب م -ؤوسسسس -ات
’بداعي ؟
نقدية ترافق العمل ا إ
^^ Áك -ن أان ن -رضش -ى ك -ل -ي -ا ع-م-ا ك-ت-ب-ن-ا،
فالرضشى الكامل يتعارضض مع اإلبداع ،الن ّصض
الكامل  ⁄يكتب بعد ولن ...و ل Áكن أان
ن -ت -ح -دث ع-ن إاب-داع..وأان-ا وم-ن حسش-ن ح-ظ-ي
حو‹ لفيف من النقاد العرب يتابعون كتاباتي
وي -وح-ه-ون-ن-ي ل-ذلك ف-أان-ا ‘ رح-ل-ة ب-حث
متواصشل ول ولن أاتوقف
..
^ ه - - -ل ل- - -ديك
سس- - - - - - -ؤوال م- - - - - - -ا ⁄
ن - -ط - -رح- -ه ‘ ه- -ذه
ا÷لسسة
^^ ‡ك - -ن نسش- -يت
طرح سشؤوال Õ:تنفرد أاو
ت-ت-ف-رد ن-ائ-ل-ة؟!وهنا أاقول
إان ن -ائ -ل -ة “سش -رح نصش -ه-ا
وت - -ن - -ق - -ل إاحسش- -اسش- -ه- -ا اإ¤
اŸتلقي بكل صشدق وبكل عمق ،فالنصض ليسض
›رد لغة أاو صشور ششعرية أاو رنينا إا‰ا هو
احتفالية كاملة تتششابك وتتعانق فيها كل هذه
األمور...
^ هل من كلمة أاخÒة؟
^^ أان -ه -ي ل -ق -ائ-ي ا÷م-ي-ل ه-ذا ب-ت-وج-ي-ه
الششكر لك أاول ثم للجريدة ثانيا .كما أاششكر
كل األدباء الذين آامنوا بحرف نائلة ..و–ية
إا ¤ك- -ل م- -ن اسش- -تضش -اف -ن -ي ‘ اŸه -رج -ان -ات
ا÷زائرية.

أاخوضض كتابة
الرواية ذات
يوم من يدري

ملتقيات ا÷زائر
إاضضافة ‹ وتعريف
لشضخصضي وأ’ثري

áMGÎ°SG

السسبت  ٠٦ماي ٢٠١٧
الموافق لـ  ١٠شسعبان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
النائب اأ’ول
لرئيسس
الفاف

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٩٦نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

احسسان
للنهي
علل

شسعاع ـ م ـ
يسسأام

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصسل
على اسسم لرئيسس
الكاف ا÷ديد.

٨

احسسان
للنهي
علل

حبر ـ م ـ

الح ـ ـ ـ ــل

دردشسة الحروف

سسفريات

لعبة الحروف

لخضسر بلومي

ا’سسم اأ’ول
لمدرب مولودية
الجزائر

حرف
موسسيقي
متشسابهة
للمسساحة

علو

عشس

من اأ’لوان ـ ملكنا
مـ
حرف مكرر

اسسم اشسارة

اللغز:

كلمة سسر

زعامة

٢

دمية
متفرقة

من أاخطاء
كرة القدم

٣

شسهر
ميÓدي

زهر
للجزم
مسسالك
١

عضسو بالفاف مكلف بالمنتخب
الوطني

لفظ هاتفي
متشسابهان
٢

٤

٣

٥

٧

٦

٩

٨
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اختبر معلوماتك
أاي شسعب قام بتربية وزراعة اللؤولؤو من
بين الشسعوب التالية:

`

الكلمــات السسريــة

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

1

كلمات سسهمية

كمال مواسسة

للتمني

جد

ا’سسم اأ’ول
لرئيسس
الفيفا

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

عاون
أابعثه

متشسابهة

٤

دردشسة
لسسهم
اأ

٥

للجواب

عاصسمة
الضسباب

رئيسس
الفاف
المنتهية

قادم

٧

تسستعمر

٦

رقــــــــــم

انتفاخ

١

٨١٨

معلم ـ م ـ
جوهر

عكسس ميت
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جمع الدولة

مرضس
التنفسس

لعبــــة الحـــروف
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الكلمـــــــات:

تونسس ،تقرت ،تلمسسان ،تيارت ،تيطوان ،تندوف ،تفاح،
تيقزيرت ،تيزي وزوÔ“ ،اسست ،تدافع ،تÓئمŒ ،مع ،تلم ،تسس،Ò
تنشسط ،تدرسس ،تدرب ،تعلم ،تتلو ،تهاجر– ،قق ،تعالج،
ترفضس ،تدعيم ،تبدل ،تفرج ،تقرر ،تناور ،توظف ،تشسغل،
تسسمع ،تسسطر ،تقف

` 5

ف
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ي

الحل متاهة ا أ
لرقام

٤٤ + ٣٣ + ٦٦ + ٧٧ + ٤٢ + ٩٢ + ١٣ + ١٠٠
٥٥٢ = ٨٥ +
الحل  /تسسل وتثقف

ج /الديكتاتور الذي حكم اسسبانيا
لمدة تجاوزت  ٣٦عام هو «
فرانسسيسسكو فرانكو»
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عموديا )١ :اسس ،ندرومة ،تونسس ،لي ،يغني،
ميÓنو ،فب’ ،م ،يا ،ا.ا ،مل ،سسلمان ،نمرح،
أاحمر ،ري ،أاسسأال ،لمع ،شسيد ،بي ،ياسسمينة
خضسرة ،ماهر ،يركضس..

` 8
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ا

9

ي
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أافقيا )١ :سستيفان كيشسي أاوعبا ماريام ،ن.ن،
رن ،اسسد ،نسسي ،مح ،هم ،ل.ل ،مسس ،ري،
روما ،ا’بن ،يمسسح ،خيل ،ميل ،لمع ،إاله،
مرسسل ،كر ،اين ،يم ،رة ،الوان ،رعب..

` 10

شس
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ر

رف

ج

ا
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ل

و

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ت

ل
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ق

ف

و
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ن

ت

أا  -المصسربون
ب  -البابليون
ج -اليونانيون

` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

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

العدد

أافقيا

عموديا

 ) ١فاه ـ م ـ ،للنصسب ،قنصس
 ) ١و  ) ٢مدرب سسابق للمنتخب الوطني
 ) ٢لÓسستفهام ،والدة ،لقب عثماني
(الخضسر ..دولة افريقية
 ) ٣للنداء ،نعم ،قبيح ـ م ـ
’ ) ٣يداع ،رمى ـ م ـ،
 ) ٤اأ’مل ،للمسساحة
 ) ٤الشسعوب ،فك
 ) ٥جل ـ م ـ ،اسستمر ـ م ـ ،يصسرح ـ م ـ
 ) ٥الشسهر السسادسس ،متشسابهة.
 ) ٦منزل ،عملة اسسيوية ـ م ـ ،عز
 ) ٦من المعادن ،ثلثا نسسير
 ) ٧يمسسح ،عكسس صسادر ـ م ـ
 ) ٧للجزم ،سسقي ،عكسس ميت ـ م ـ
 ) ٨دق ـ م ـ ،للنصسب ،ثلثا شسوية
 ) ٨شسهر ميÓدي ،لقب عثماني
 ) ٩رعب ،متشسابهان ،رتبة عسسكرية ـ م ـ
 ) ٩مدرب منتخب كوت ديفوار
 ) ١٠الشسهر الخامسس ـ م ـ ،كد ـ م ـ ،يرشسي  ) ١٠دولة اسسÓمية اسسيوية ،شستم
’ ) ١١عب وقائد منتخب كوت ديفوار  ) ١١دولة افريقية اأ’كبر من حيث عدد
السسكان في القارة.
اأ’سسبق

فالـ ـك ف ـال خـ ـÒ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
السسبت  ٠٦ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠شسعبان  ١٤٣٨هـ
العدد ١٧٣٢٩

إلحمل

قد تفقد أاشسياء جميلة يا حمل
وتقول ’« :تعّوضض» ،وقد
تتفاجأا ب ـأاشسياء أاجمل تنسسيك ما ’
يعوضض ،ف Óداعي للقلق.
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إلثور
عندما يوزع الله ا’أقدار و’
يمنحك شسيئا تريده فاعلم يا ثور
تماماً بأان الله سسيمنحك شسيئا
أاجمل مما تريد.

إبتسشـ ـ ـ ـم

إلجوزإء

^ بعضض الناسض إاذا عطسشت
أامامك سشتحتار ما سشتقوله:
يرحمك الله؟ أام سشبحان الذي
يسشبح الرعد بحمده؟

’ تتأاخر بالصسفح عن اآ’خرين
يا جوزاء..فربما ’ يكونوا
موجودين عندما تود الصسفح
عنهم.

لوقات العادية عندما تسشأال أاحدهم كم
^ في ا أ
السشاعة؟ سشيرد عليك :ل أاعلم..أاما في رمضشان
عندما تسشأالهم كم السشاعة؟ سشيكون الرد السشاعة
الخامسشة وعششرين دقيقة وسشتة عششر ثانية.

ه ـ ـ ـ ـل تعل ـ ـ ـ ـم؟

^ أانه في كل فجر من يوم الجمعة
تصشمت كل الحيوانات في العالم
تنتظر سشاع صشوت النفخ في
الصشور؟

^ هل تعلم أانه في كل يوم من
الجمعة تصشمت كل الحيوانات
في العالم تتنظر سشماع صشوت
النفخ في الصشور

ف ـ ـ ـي حب ـ ـك ياب ـ ـ ـÓدي

إلسشرطان

’ تجعل فهمك للرزق يتوقف
عند حدود المال يا سسرطان ،بل
إان أاجمل اأ’رزاق سسكينة الروح،
ونور العقل وصسحة الجسسد
فالحمد لله على ما أاعطى.
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توقيف طالب غشس ‘ إلمتحان بطريقة «عبقرية»

ذكر الّتقرير السسنوي لمكتب
ال -ت-ح-ك-ي-م ال-مسس-ت-ق-ل أان أاح-د
الطلبة في جامعة بريطانية
اخ -ت -رع «ط -ري -ق -ة ع -ب -ق -ري-ة»
ل- - -ل- - -غشض ف- - -ي ا’م - -ت - -ح - -ان.

وإان لم تجد ما تقوله
يا عذراء ’ ،..تطع
نفسسك على قول
الÓشسيء ،فقط إاصسمت
واسستمع ،كن عاق ً
.Ó
وذكر
لورد سستوري ،المتحدث باسسم
التعليم الليبرالي الديمقراطي
ف- -ي م- -ج- -لسض ال- -ل- -وردات ،أان
الجامعات تدرك أان عمليات
الغشض في ا’متحان «مشسكلة
م - -ت - -زاي - -دة» وت - -ؤوث - -ر ع - -ل - -ى
مصسداقية المؤوسسسسة ،مضسيفا
«اسستخدام الحبر غير المرئي
وسس- -ي- -ل- -ة ج -دي -دة ف -ي غ -اي -ة
ال- - -ب- - -راع- - -ة وال- - -ذك - -اء ب - -ات
يسس -ت-خ-دم-ه-ا ال-طÓ-ب ل-ل-غشض
وتمويه المراقبين».

ششغـــل عقلـــك

النtفوسض الَقوية ’ َتعرف الَيأاسض،
ت أان َتعيشض سَسعيدا ً يا
َفإاذا أاَرد َ
ميزان..إانزع الِحقد مِن َقلبك َوَدع
الحَياة َتبكي مِن جَبروت إابْتسسامتك.

إلعقرب

إاذا امتلكت شسيء
جميل يا عقرب..فÓ
تبحث عن اأ’جمل
فتخسسر اإ’ثنين.

حاول أان َتسستمتعْ بِحياِتكُ ’ ،تعقد
اأ’مور يا قوسض..و’ َتسستهلك مَشساعرك
على اأ’مور العابرة.

حل ألعدد ألسشابق

إلجدي

كن دئما أانت و’ تحاول ان
تكون أاحدا ً آاخرا ً يا جْدي!
Óت
فجميع مقاعد الحياة قد امت أ
ولديك مقعد واحد فقط
شساغر..هو لذاتك.

^ الكوع هو أاطول عظمة في إابهام
اليد..والبوع هو أاطول عظمة في إابهام
القدم.

حلت معلمة مكان معلمة أاخرى قد غادرت بإاجازة أامومة ،بدأات المعلمة
البديلة في شسرح الدرسض ،فسسأالت سسؤوا’ لطالبا من الطÓب ضسحك جميع
الطÓب ذهلت المعلمة وأاخذتها الحيرة والدهشسة ضسحك ب Óسسبب أادركت
من خÓل نظرات الطÓب سسر الضسحك وأان الطÓب يضسحكون لوقوع
السسـؤوال على طالب غبي في نظرهم.
خرج الطÓب في اإ’سستراحة فنادت المعلمة الطالب واختلت به وكتبت له
بيتا من الشسعر على ورقة وناولته إاياه ،وقالت :يجب أان تحفظ هذا البيت
حفظا كحفظ إ’سسمك واحرصض أان ’ تخبر أاحدا بذلك أابدا ،وفي اليوم
التالي كتبت المعلمة بيت الشسعر على السسبورة وقامت بشسرحه مبينة فيه
المعاني البÓغة و ..و ..إالخ.
ثم مسسحت البيت وبدأات تسسأال الطÓب وقالت :من منكم حفظ البيت
يرفع يده ،لم يرفع أاي طالب يده باسستثناء ذلك الطالب رفع يده بتردد
وعلى إاسستحياء :قالت المدرسسة للطالب :أاجب.
أاجاب الطالب بتلعثم ولكنها على الفور أاثنت عليه ثناء عطرا وأامرت
الطÓب بالتصسفيق له الطÓب انقسسموا بين مذهو’ ومشسدوها ومتعجبا

إلميزإن

إلقوسس

ش ش ي ء إإ ذ إ ع ك س ش ت ــــ ه ذ ك ر ت ش ش ي ئ ــــ ا ل ل ف ــــ ر س س
إإ ذ إ ل م س ش ــــ ت ه  . .د ع ا ل ــــ ك إ لأ ه ا ل ــــ ي
و إ ل ح ـــــ ر س س

جزإء إإلحسشان إإل إإلحسشان

كا ً َ ما يا
’
أاسسد..عليك أان تتعلم كيف تمشسي
وحدك عندما يتخلى عنك
اآ’خرون.

إلعذرإء

ووفقا أ’حدث تقرير سسنوي
صس -ادر ع -ن م -ك -تب ال-ت-ح-ك-ي-م
ال-مسس-ت-ق-ل (أاوي-ا) ،ف-إان-ه ج-رى
ت -وق -ي -ف ط -الب ف-ي ال-ق-ان-ون
وبحوزته  ٢٤صسفحة تحتوي
على «مÓحظات غير مصسرح
’
بها» مكتوبة بحبر ’ يرى إا المرئية».وكشسف
ب- -اسس- -ت- -خ- -دام اأ’شس- -ع- -ة ف -وق ت -ق -ري -ر «أاوي -ا» أان اسس -ت-خ-دام
البنفسسجية.
«ال -ح -ب -ر غ -ي-ر ال-م-رئ-ي» ب-ات
أاح -دث وسس -ي -ل -ة يسس-ت-خ-دم-ه-ا
وق -الت صس -ح -ي -ف -ة «ت-ل-غ-راف» الطÓب للغشض وا’حتيال في
البريطانية ،إان الطالب كتب ام-ت-ح-ان-ات-ه-م ،مضس-ي-ف-ا «تلقى
«ال-مÓ-ح-ظ-ات غ-ي-ر ال-مرئية» مكتب التحكيم المسستقل العام
ف-ي ك-ت-اب ال-تشس-ري-ع ال-قانوني ال -م -اضس-ي  ٦٦شس -ك-اي-ة ح-ول
ال -ذي ج -ل -ب -ه م-ع-ه إال-ى ق-اع-ة ال - - - - - - - - - - - - - - -غشض ف - - - - - - - - - - - - - - -ي
ا’متحان .ويعتقد أان الطالب ا’م-ت-ح-ان-ات..وج-رى إاي-ق-اف
تمكن من تهريب ضسوء اأ’شسعة مئات الطلبة متلبسسين بالغشض
ف-وق ال-ب-ن-فسس-ج-ي-ة إالى القاعة داخ- -ل ق- -اع- -ات ا’م- -ت -ح -ان.
م - -ن أاج - -ل إاظ - -ه - -ار وكشس - -ف
«ال - -م Ó- -ح - -ظ - -ات غ - -ي - -ر

ومسستغرب ،تكرر المشسهد خÓل أاسسبوع بأاسساليب مختلفة وتكرر المدح
واإ’طراء من المعلمة والتصسفيق الحاد من الطÓب.
بدأات نظرة الطÓب تتغير نحو الطالب بدأات نفسسية الطالب تتغير
Óفضسل ،بدأا يثق بنفسسه ويرى أانه غير غبي كما كانت تصسفه معلمته
ل أ
السسابقة ،شسعر بقدرته على منافسسة زمÓئه بل والتفوق عليهم.
ثقته بنفسسه دفعته إالى ا’جتهاد والمثابرة والمنافسسة وا’عتماد على
الذات .اقترب موعد ا’ختبارات النهائية ..نجح في كافة المواد دخل
المرحلة الثانوية بثقة أاكثر وهمة عالية زاد تفوقه حصسل على معدل أاهله
لدخول الجامعة أانهى الجامعة بتفوق ،واصسل دراسسته حصسل على
الماجسستير واآ’ن يسستعد لمواصسلة الدكتوراه قصسة نجاح كتبها الطالب
بنفسسه في إاحدى الصسحف داعيا لمدرسسته صساحبة بيت الشسعر أان يثيبها
الله خير ثواب.
الناسض نوعان :نوع من البشسر هم مفاتيح للخير مغاليق للشسر ،يحفز
يجشسع يأاخذ بيدك يمنحك اأ’مل والتفاؤول ،يشسعر بشسعور اآ’خرين،
صساحب مبدأا ورسسالة.
ونوع آاخر:
مغاليق للخير مفاتيح للشسر ،مثبط قنوط ليسض له مهمة سسوى وضسع
العراقيل والعقبات أامام كل جاد دأابه الشسكوى والتذمر والضسجر وندب

إألسشد

إلدلو

ليسض شسرطا أان تواسسي من
تحب بالكÓم إان لم تسستطع يا
دلو..فاصسمت وأان تجلسض بجانبه
وبكلمات خفيفة المهم أانه يشسعر
أانك أانت شساعر معه ومتأالم أ’جله.

إلحوت

الحظ.
العبرة:الطالب كان ضسحية هذا النوع من الناسض لكن عناية الله سسخرت
له مدرسسة من النوع اأ’ول فكتب الله له النجاح في دراسسته.
يا ليت كل معلم وكل مربي تصسله هذه القصسة الحقيقية يعمل بها وما
جزاء اإ’حسسان إا’ اإ’حسسان.

’ ُتجبر احدا ً على المجيء
إاليك و’ ُتخبر أاحدا ً أانك
احتجت إاليه ،فالصسادق يا حوت
سسيأاتيك من دون أان تشسعره أانك محتاج
إاليه.

السشبت  06ماي  ٢0١٧م اŸوافق لـ  ١0ششعبان  ١٤٣٨هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السش-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سش-ك-ل ،اشش-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشش-اويث،
اتراقيث..الششياي يÓن هيقيث"الششعب" مانك اتيلي سشما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالششي يÓن يÎاق اق جرنان "الششعب"  ،واانتششني نÎحب سشاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسشن.

ذين ثدز ثÈز ذلون نلخـ ـذم
ثمرث ثدزيرث اثعشس ذدرث اق اعدن ثفرنن غف اسشم اغرن
اغنو،اذيوث انتغنتسس يتنفكن اوغذذ اكن اديف اوسس وذيخÌ
ارقز القن اثمرث وذيخذم ثمرثسس،غسس اسشن اهندعيث
انتفرنن يل يون يسشرسشد غرونر اهل اك Èيسشمثل امكن
ادهضشرن غف Úيع يل ثمنط انتمرث اذوين اقخصشن.

البويرة:ع نايت رمضشان

يل يون يقر اذنك اليفرن ثلف اقمذنن اوحكن اسشقرن وثزك يل يون يقر
ذبونو اقتسشكنŸ .عن اŸل يتسشوطف سشقمزغ امذن يتسشوطف سشقلسس.الق امذن
اذي -ط -ف ذق -ولسس وذيصش -وضس اصشث ام-غ Íغ-ر ÁضشÈن.ث-ر ث-ف-رن-ن ع-دنت اق-ذ
اديفررن ذثفرنن يود فلسشن اذششمرن غفغلن انسشن وذخذمن ثمرث ’يود اذحربن
ثجعل و دبن اهلن اسشفث الرزق اوكن ادخلقن امكن اخدم اŸوين يسشثكن غر
◊يضس،امكن القسشن اذعوذون ثمغل ذلقونن يسشلح Úثمرث ذيل احرشس.
اعقل اسشقم اغرفن القسس اذيل ذمذن يسشعن اول وذيزور الفيذ اقمذنن غف
الفيذ انسس ،ثق اذيوث اŸن يزين اسشوطسس يبد اكن اريقن ار ا ⁄اطسشن يك
Áذنن اسشيفكن اثق انسشن ،اعقل اسشقم اغرفن لشس ذروح سشمكن امرح،ذمكن اند
ايغف اليششمر اغلنسس وذيخذم اضس اذوسس اوكن اذيفراغب امزذغ.
امكن ايغر يبضس ارديسس سشسشهل يزل,اصشهر اضشن يوعذ امذنن اكن اسشنديو
ازرف -ن انسش -ن ،ال -قسس اذي -ط -ف ذق-ولسس،م-ي-ل ي-تسس اي-ن اق-ن اÁذن-ن اي-ن اي-غ-ف
اسش -ف -ك -ن اصشث انسش -ن اديسس و سش -ان -د اري -تسش -ف ال اذي -ون اذب -ذ غ -ر ي -ذسس انسس،
اقرنسس مشس اتسشلن اقوعرن Ÿعن اذغل غر القع نل،Èاه اسش اعقل اقفزن ذثفرنن
القون اتسشطفن ذقول انون وتسشلن دم غر ثم امزذغ ذمغ.Í

–ملنـــــت الوقـــــث نتعششـــــويث

اÿا’ث انباثنت اريقت سسلباسس بشسام اذفوطـ ـانت فا÷زايـ ـر

أارق Úاسش -ي -ط -ن ن -ال -ف-وط
ت
ن
اÿا’ث ن- - -ال- - -و’يث ان - -ب - -اث - -
اذزل-ق-نت ق-ل-ي غ-ال-فاميلت
ي
ذ
ت
سش - - -ل - - -ب - - -اسس بشش - - -ام اذف - - -وط- - -ان
واذحوسشنت خاطر تافنت
ت
ن
Ò
خ
’ن -ت -خ -اب -اث ال-تشش-ري-ع-ي-ة اقÓ-
ا إ
ذقسش- -اي ال -ف -رصش -ة بشش -ام
ذيسشنت ارقازن ذاÿا’ث اق Óههنمثلن
اذروح -نت غ -ال -ف -ام -ي -لت
ذي الŸÈان واذشش - -اخ - -ن ف Ó- -سش- -ن و‘ إاي
انسش -نت ان -ي -غ اذح -وسش-نت
زق - -وم - -ن أانسش - -ن ع- -ن ال- -وزراء ذŸي- -ار
ايذ نالدريث انسشنت.
وث- -غ- -اوسس اق  Ó-ث -ح  Ó-ذي
واسشنحلنيت انسس سشÒتو ثيا اقÓ
الفوط نسشقا سشما Êاتراقنت
ث -خ -وصس ام-ان ذالÎيسش-ت-ي
اÿا’ث ايذ نالدريث انسشنت
وÿذمت .
ون-روح اسش-ن-اط ن-زل-ق ق-ل-ي ف-ل-م-راكز
نالفوط ذي باثنت ما Êانوفا ارقازن
اوسش - -ي - -ن - -د زيك ن - -تصش- -ب- -ح- -يث بشش- -ام
اذف- - - - - - -وط - - - - - -ان واÿا’ث ا’نت غÒ
ث -م -غ -اري -ن اوسش -ي-ن-ت-ي-د اي-ذ ن-ال-دريث
انسشنت و’نت حتى ثيا اق Óسشغرثنت
وط - -ل - -ب - -نت ا Òÿاذل - -ه- -ن- -ا ال- -بÓ- -د و
ا÷زاي -ر أاق’ Ó-زم ات-ق-ي-م دÁا اث-ب-د،
وما Êانسشقسشوا فلخا’ث اننتاغن ثيا
اق Ó-ن-وف-ي-ه-نت ب-ل-ي ن-ه-ن-ت Úا–م-لنت
اذرق- -نت ث- -يششت ن- -اŸرث ف- -ت- -عشش -ويث
واذروح- -نت اذف -وط -انت اغ ‰ Ó-وق -ي
انلفظور وÿذمنت انتدارث اموسشيق
واسش-ف-ظ-ر ن-ال-دريث وم-ن ب-ع-د اذق-يلت
قلي واذرقنت اذفوطانت واذروحنت

ان - -ي - -غ اي - -ذ ن - -يسش- -ي- -ثسش- -نت بشش- -ام
اه -نسش -ع -ل -م -نت م -امك اذف -وط-ان ب-غÒ
اذقعمر خاطر الفوطاي يتاسشد بششام
اج -زاي -ري -ن اذب -ي ب -ل -ي ن -ه -ن Úورع-ان
ت - -ب - -دان - -د اي - -ذ ن - -ت - -م - -ورث انسس ك- -ل
مههنتحتاج.
الششياي ي Óذي Ÿدينت انيغ ذي الواور
اق  Ó-ي  Ó-ذيسش -نت ا◊ال ي -ح -م -ا م-ل-ي-ح
م- - -ل- - -ي- - -ح بصش - -ح سشÒت - -و ذي ا÷ي - -هث
ثانديث نالو’يث انباثنت ام بريكة
ب- -ي- -ط- -ام ا÷زار او’د ع- -م -ار ن -ق -اسس،
الششياي اوذدجيشس اÓÿث اذتراقنت
اذف- -وط- -انت ب- -ال- -ع -كسس راج -نت ب -غÒ
ثعششويث ما ÊاقÈذ ا◊ال مليح مليح
وارقينت سشÒت وا Êالوا‹ انباثنت
ير Êيسشوق Òسشاعث ثيششت نوفوطي
بغ Òالثمنية انيط.

باتنةŸ:وششي حمزة

الشش- - - - - - -ي - - - - - -خ ا◊اج

آاوال دونزروب:
@ خلدند اموششان نتقوجيلت Áوث
القاضشي
@ إاÁطاون دي رطالن
@ يزراغ و أاوششن يقيم وحدسس
ذي الغابث
@ أان- -ان- -اسس آاي- -وشش- -ن م- -اغ- -ف
تازالث خ Òنوغرزول ،
ي ّ-ن -اسش -ن نشس ت -ازال -خ
إاÁيماوين إاينو،و
اغرزول
ي ّ-ت -اّزال ف-ل
باب أاّنسشن

تنفوسست نالشسيخ ا◊اج مسسعود اومليشست

ن - -غ - -زر ان - -وغÓ- -ن.
مسش -ع -ود ب -ن ع-م-ور ان-ي-لسس
الشش- - - - - -ي- - - - - -خ ا◊اج
د“ج -ي -داسس اوسش -ي -ن-د Œم-ي
مسشعود غرسس اقت
ن- -ات ام- -لششت اداي اب- -وه- -راوة
ت -ن -ف -وسشت اي-ت-ب-ه-ى
.و Êدقن سشا’ولياء نيوشس
و Êي - -ت - -وغ اسش- -اف- -ر
امقران دقن سشالعباد
ام -اسس ن -ق -ن ال -ب -اب-ور
غال ا◊يج اتششرد اقن
وضش - -و اي- -ق- -وى اسش- -ب- -دال
اب -ري-د ن-ال-ب-اب-ور غ-ال ” ن-ات
وم -ان اداي ن -اورب -ا ي -وضس ف -وسش-نسش-ان
اتوطاف دﬁبوسس غرسشان اŸدة نسشا نسشقسشان .
الششيخ مسشعود يقم اسشوتور يوشس امقران باشس ادفرج غفسس
ادرقب م -ام -اسس ي -دول غ -ال ات غ -رسش-ان ات
ام- - -يسشششت ،سش - -ت - -م - -اسس م - -ام - -اسس ت - -غ - -رات
ضش -دج -يضس دقسس تسش -وت -ور ي-وشس ام-ق-ران
باشس اسشديار ‡يسس قبل
“اتنتاسس.
اقت “ديت اتووششاسس
اقت تاروت نوفريشس
ب- - -اشس اتسشÒد
اي -در ن -ل -ب -ح -ر
ي- - -وسش- - -د اق - -ن
ويدي ابياسشت
يبدى

ا◊ق -نت غ -ال وم -اسس ن -قت ال -غ -اب -ة ضش -دج -يضس سش -و’سس ال
ادي -اف ام -انسس ام -اسس ن -قت “ورت او÷ي ان -ت-م-ورت اي-ت-وغ
دسس يرقاد امانسس اماسس نغزر انلمزاب بعد افرج غفسس رب
ي -قضش -ع ب -اشس ادي -ات -ف اغ -رم ن -ات ام -ل -يششت اسش-ت-ح-ى ف-ن-ج-ال
نسشامورا ايتوغ يقان دخنÒان يكرم دفر الباب اششرقي.
ال ادقضش -ع الشش -ي -خ سش -ي -دي ع -يسش -ى اف -وح ال -ري-ح-ة ن-ا◊اج
مسش- -ع- -ود اويت اسشÒداسس اح- -ف- -ف- -اسس اق- -ن -اسس اسش -ام -ورا ن -ات
دوضش - -ه - -ران اويت غ - -ال “ج - -ي- -دا ازو’ن
ت -زال -يت ن -غ -بشس .ي-ولسش-اسش-ان ت-ن-ف-وسش-تسس
دسشÎج- -ات ن- -الشش- -ي -خ إاب -راه -ي -م ب -ن م -ن -اد
اوŒن -ي -نت قضش -ع -نت ف -م -ارا ضش -ب-ع-ان اقت
تغريت ال توضشى اقن ونششان ا’ن دنيل
ن - -الشش - -ي - -خ اول - -ت - -وسش - -ان دسش - -قسش - -ان م- -ان
اتونضشال.

تغردايت :الششيخ
باعلي واعمر

ألفجر04.10...............:
موأقيت ألظهر12.45...............:
ألصشÓة ألعصشر1٦.٣٣...............:
ألمغرب1٩.44..............:
ألعششـاء21.14................:
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^  0٦ماي  :1٩57جبهة ألتحرير ألوطني ترفع
’· أŸت-ح-دة ت-وّضش-ح ف-ي-ه-ا
ع -ريضش -ة أإ ¤أ أ
رغ- -ب -ة أ÷زأئ -ري ‘ Úت -ق -ري -ر مصشÒه -م
وأسشÎج- -اع سش- -ي- -ادت- -ه- -م ،وت -فضش -ح أع -م -ال
’بادة ألتي Áارسشها جيشس أ’حتÓل ألفرنسشي
أ إ
’برياء.
‘ حق أŸدني Úأ أ

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة

توافد عل ـ ـ ـى جن ـ ـ ـ ـاح وزارة
الدفاع ‘ معرضس اŸنتوجات
ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـة بنواقشسـ ـ ـ ـ ـوط

«ألششعب» عرف جناح وزأرة
ألدفاع ألوطني ‘ معرضس
أŸنتجات أ÷زأئرية أŸقام حاليا
بالعاصشمة أŸوريتانية نوأقششوط،
أإ ¤غاية  7ماي أ÷اري ،توأفد
كب Òمن قبل أŸسشؤوول Úوألزوأر
ألذين أعجبوأ بتنوع ألسشلع
وأÿدمات أ÷زأئرية.
ذكر الزوار باŸعرضس اŸقام ‘ الفÎة
اŸم -ت -دة م-ن  30أاف- -ري -ل إا 07 ¤ماي
 ،2017أان- -ه- -م أاع- -ج- -ب- -وا ب- -اإلم- -ك- -ان -ات
ال -تصس-ن-ي-ع-ي-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي –وز ع-ل-ي-ه-ا
ا÷زائ -ر وب -اŸن -ت -ج -ات اŸت -ن-وع-ة ذات
ا÷ودة والتنافسسية العاليت.Ú
عÈوا ع- -ن م -وق -ف -ه -م ه -ذا ‘ ع -دي -د
اŸؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة ال-ت-ابعة لوزارة
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ‘ صس-ن-اع-ة ال-نسس-ي-ج،
األل-بسس-ة ،ال-ت-خ-ي-ي-م ،ال-ت-أاث-يث ،وﬂت-ل-ف
اŸن - -ت - -ج - -ات األخ - -رى ذات ال - -ط - -اب - -ع
ال -عسس -ك -ري ،شس -ب -ه ال -عسس-ك-ري واŸد.Ê
حسسب ما جاء ‘ بيان ل ـوزارة الـدفـ ـاع
الـوطـنـي تلقت نسسخة منه «الشسعب».
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مسساهل يقوم بزيارة إا ¤مدن ومناطق جنوب ليبيا

يششرع وزير ألششؤوون أŸغاربية وأ’–اد أ’فريقي وجامعة ألدول ألعربية عبد ألقادر مسشاهل ،أليوم،
‘ زيارة إأ ¤ليبيا تقوده إأ ¤مدن ومناطق جنوب هذأ ألبلد ،حسشبما أفاد به يوم أ÷معة بيان لوزأرة
ألششؤوون أÿارجية.
اأوضسح ذات البيان اأن هذه الزيارة اإطار ا÷هود التي تبذلها ا÷زائر التاأكيد باأن مسساهل سسيجري بهذه
ا÷ديدة اإ ¤جنوب ليبيا «تاأتي على من اأجل تقريب مواقف الأطراف اŸن-اسس-ب-ة ﬁادث-ات م-ع السس-ل-ط-ات
اإثر ا÷ولة التي قام بها الوزير من ال-ل-ي-ب-ي-ة ب-غ-ي-ة اإي-ج-اد ح-ل سس-ياسسي اÙلية والŸÈاني Úواأعيان جنوب
 19اإ 21 ¤اأفريل اإ ¤مدن شسرق لÓأزمة من خÓل ا◊وار الشسامل ليبيا ،مشسÒا اإ ¤اأن هذه الزيارة
ل -ي -ب -ي -ا سس -ي -م -ا ال -ب -يضس -اء وب-ن-غ-ازي ال - -ل - -ي- -ب- -ي ‘ ل- -ي- -ب- -ي- -ا واŸصس- -ا◊ة تاأتي عشسية الجتماع الوزاري الـ11
لبلدان جوار ليبيا الذي سستحتضسنه
وال -زن -ت -ان ومصس -رات -ة وط -راب-لسس» ،الوطنية».
مذكرا باأن هذه الزيارة «تندرج ‘ وخلصس ذات اŸصسدر ‘ الأخ Òاإ ¤ا÷زائر يوم  8ماي .2017

تخرج أاول دفعة للغطسس اÎÙف من قوات الشسرطة بالطارف

«ألششعب» ‘ إأطار مكافحة
’رهاب ” ،ألتعرف على هوية
أ إ
’رهابي أŸقضشي عليه خÓل
أ إ
ألعملية ألنوعية أŸنفذة من طرف
مفرزة للجيشس ألوطني ألششعبي،
يوم  04ماي  2017بجبل سشدأت ‘
جيجل/ن.ع.5.
يتعلق األمر باإلرهابي اŸسسمى «صس.
ÿميسسي» اŸكنى «أابو العباسس» ،الذي
التحق با÷ماعات اإلرهابية سسنة ،1995
فيما أاسسفرت عملية البحث اŸتواصسلة
عن ضسبط قنبلت )02( Úتقليديتي الصسنع
وكمية من الذخÒة.
وك -ان ب -ي -ان وزارة ال -دف -اع ق -د أاك -د أان
ال- -قضس- -اء ع- -ل -ى اإلره -اب -ي اŸذك -ور ”
ب-فضس-ل السس-ت-غÓ-ل ا÷ي-د ل-ل-م-ع-ل-ومات،
واسسÎجع خÓل العملية مسسدسس رشساشس
( )01م -ن ن -وع ك Ó-شس -ن -ي-ك-وف .ف-ي-م-ا ”
ت- -وق- -ي- -ف ع- -نصس- -ر دع- -م ل- -ل -ج -م -اع -ات
اإلرهابية Ãسستغا/Âن.ع.2.
وبورڤلة/ن.ع ،4.أاوقفت مفرزة للجيشس
عنصسر دعم للجماعات اإلرهابية.

 21°وهرأن

ألثمن  10دج

ضشمــــن جهـــــود ألتسشويــــة ألتــــي تقـــوم بهـــــا أ÷زأئــــــر

22°

france prix 1

سشلم ألسشلطة طوعا لرئيسس منتخب

وف ـ ـ ـ ـ ـاة الرئيـ ـ ـ ـ ـسس اŸـ ـ ـ ـ ـوريتاÊ
األسسبـ ـ ـ ـ ـ ـق ولـ ـ ـد ﬁم ـ ـ ـ ـد ف ـ ـ ـ ـال
«ألوكا’ت» تو‘
ال- -رئ- -يسس اŸوري- -ت- -اÊ
األسس- - -ب- - -ق اع- - -ل ول- - -د
ﬁم- - -د ف- - -ال (-2005
 ،)2007أامسس ،ب - -أازم - -ة
قلبية ،وأاعلنت الرئاسسة
ا◊داد لثÓثة أايام ‘
البÓد.
وحسسب وك -ال-ة األن-ب-اء
اŸوريتانية فإان رئاسسة
ا÷مهورية أاعلنت‘ ،
بيان لها ،حدادا وطنيا
م-دت-ه ثÓ-ث-ة أاي-ام ع-لى
عموم الÎاب الوطني،
إاث- - -ر وف- - -اة ال- - -رئ - -يسس
األسسبق اعل ولد ﬁمد فال عن عمر ناهز  67عاما.
Óناضسول ،إان «الرئيسس األسسبق كان ‘ بادية
وقال مصسدر عائلي ،ل أ
Ãنطقة تÒسس الزمور (شسمال) و ⁄يكن يعا Êمن مرضس مؤوثر».
وأاشسار اŸصسدر إا ¤أانه تو‘ بأازمة قلبية.
وتو ¤فال ،رئاسسة البÓد ،2005 ‘ ،إاثر انقÓب أابيضس ضسد الرئيسس
معاوية ولد الطائع ( )2005 -1992قاده رفقة ›موعة من الضسباط
Óمن ،لكنه كان أاول رئيسس موريتا Êسسلم السسلطة
عندما كان مديرا ل أ
طوعا لرئيسس منتخب بعد أان حكم البÓد ‘ مرحلة انتقالية  ⁄تتعد
سسنت .Úحيث نظم انتخابات  ⁄يÎشسح لهاُ ،وصسفت بالنزيهة ،فاز فيها
ألول مرة رئيسس مد Êهو الرئيسس السسابق سسيدي ﬁمد ولد الشسيخ عبد
الله.
ول - -د ﬁم - -د ف- -ال ،1952 ‘ ،وت -ل-ق-ى ت-ع-ل-ي-م-ه األو‹ ق-رب ال-ع-اصس-م-ة
ن -واكشس-وط ( ،)1966-1960ق -ب -ل أان ي -ن-ال شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا (ال-ث-ان-وي-ة
العامة) ‘  ،1973واختتم تعليمه ا÷امعي با◊صسول على اإلجازة ‘
القانون من إاحدى ا÷امعات اŸغربية منتصسف السسبعينيات.

–ت ششعار «من أجل إأمتحانات بدون ضشغوط نفسشية»

األمن يـ ـ ـرافق الطلب ـ ـة اŸقبل ـ ـ Úعل ـى إامتحانـ ـات البكالوريـ ـا
«ألششعب» –ت ششعار «من أجل إأمتحانات بدون ضشغوط نفسشية» وبهدف ضشمان
أŸرأفقة ألنفسشية لتÓميذ ألطور ألثانوي أŸقبل Úعلى إأمتحانات ششهادة ألبكالوريا،
’من ألوطني برنا›ا ثريا يتضشمن تقد Ëدروسس توعوية
سشطرت مصشالح أ أ
و–سشيسشية من طرف إأطارأت تابعŸ Úصشالح أمن ألو’يات بالتنسشيق مع مديريات
ألÎبية أŸوزعة ع ÈألÎأب ألوطني لفائدة ألطلبة ،لتمكينهم من ألتغلب على
أ◊ا’ت ألنفسشية ألتي تنتابهم باقÎأب موعد أ’متحانات.

قضشــــي عليـــه ‘ عمليــــة
نوعية بجبل سشدأت جيجل

التع ـ ـ ـرف عل ـ ـى اإلرهابي
«صسÿ.ميسسـ ـ ـي» اŸكنى
«أاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس»

 20°أ÷زأئر

عنابة

ألسشبت  10ششعبان  14٣٨هـ أŸوأفق لـ  0٦ماي  2017م
’لبسشة ،ألتخييم
صشناعة ألنسشيج ،أ أ
وألتـــــــــأاثيث ﬁـــــل أهتمـــــام

 23°أ÷زأئر

 32°وهرأن

22°

«ألششعب» ت-خ-رجت ن-ه-اي-ة
الأسسبوع الفارط ،اأول دفعة
للغطسس اÎÙف من قوات
الشسرطة بالطارف ،حيث ”
تسس - -ل- -ي- -م شس- -ه- -ادة غ- -ط- -اسس
Îﬁف درجة اأو ¤لعناصسر
الشس -رط -ة ال-ب-ال-غ ع-دده-م 09
شس - - -رط - - -ي ،Úوه- - -ذا ب- - -ع- - -د
م -ت -اب -ع -ت-ه-م ل-ت-ك-وي-ن ن-ظ-ري

وت - -ط - -ب - -ي - -ق - -ي م- -دة شس- -ه- -ر
ب-اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصس-ي-د
ال -ب -ح -ري وت -رب -ي-ة اŸائ-ي-ات
Ãدينة القالة ،على اأن يتم
ف - -ت - -ح اÛال مسس - -ت - -ق- -بÓ- -
لÓنخراط ‘ نادي الغوصس
÷م - - -ي - - -ع اŸواط - - -ن Úم- - -ن
ﬂت -ل -ف الشس -رائ-ح وال-ف-ئ-ات
على مسستوى الأمن ا◊ضسري

ألعــــــاب ألقـــــــــــوى

الأول بالطارف.
وتسس- -ع -ى اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
لÓأمن الوطني من خÓل هذا
ال- - - -نشس- - - -اط اإ ¤الرت - - -ق - - -اء
ب- -اŸن- -ظ- -وم- -ة ال- -ت -ك -وي -ن -ي -ة
Ÿصسالح الشسرطة من خÓل
تاأهيلهم Ÿمارسسة النشساطات
التي تسسمح لهم باأداء عملهم
على اأكمل وجه.

التجمع الدو‹ بالدوحة ( 800م) :ا÷زائري بلفرار يفوز بالسسباق

فاز الختصساصسي ا÷زائري ‘
اŸسس -اف -ات نصس -ف ال -ط -وي -ل-ة،
ﬁم - -د أام Úب- -ل- -ف- -رار ،أامسس،
ب- -ق- -ط- -ر ،بسس- -ب -اق  800م‘،
ال- -ت -ج -م -ع ا÷ه -وي ل -ل -دوح -ة،
مسسج Óوقتا قدره 1د  45ثا
 ،44م -ت -ق -دم -ا ع -ل -ى اŸغ-رب-ي
اسسماعيل مصسطفى (1د  45ثا
 )73وا÷زائري اآلخر ياسسÚ

حتحات (1د  46ثا .)05
وي -ع -ت Èه -ذا ال -ت -وق -يت ج-ي-دا
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-ل-ف-رار ال-ذي ي-ب-قى
على بعد ثانيت Úو  44جزءا
من اŸائة من الرقم القياسسي
ال- -ع- -اŸي اŸت- -واج- -د ب- -ح -وزة
ال -ك -ي -ن -ي داف -ي-د روديشس-ا م-ن-ذ
.2010
وك - -ان ا÷زائ - -ري- -ان ب- -ل- -ف- -رار

إاحب ـ ـ ـ ـاط ﬁـ ـ ـ ـ ـاولت ته ـ ـ ـ ـريب  9آالف لـ ـ ـ ـ ـ Îمـ ـ ـ ـ ـن الوقـ ـ ـ ـ ـ ـود

من جهة اأخرى و‘ اإطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،اأحبط حراسس ا◊دود بكل من
سسوق اأهراسس وتبسسة والطارف/ن.عﬁ ،5.اولت تهريب ( )9078ل Îمن الوقود ،فيما اأوقفت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس بتمÔاسست/ن.ع ،6 .م- -ه -رب )02 ( Úوضس -ب-طت م-رك-ب-ة رب-اع-ي-ة ال-دف-ع وم-ع-دات
للتنقيب عن الذهب.
من جهة اأخرى و‘ اإطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبطت مفارز للجيشس الوطني
الشسعبي بكل من تلمسسان/ن.ع 2وتندوف/ن.ع ،3.كمية من الكيف اŸعالج تقدر بـ ()274 , 5
كيلوغرام وسسيارة رباعية الدفع.

وحتحات اللذان تأاه Óللدور
نصسف النهائي ألوŸبياد2016-
بريودي جانÒو (الÈازيل) ،قد
اسس-ت-ع-دا ل-ل-م-وع-د ال-ق-طري ‘
سس- -ط- -ي- -ف ،رف- -ق- -ة اŸن- -ت -خب
ا÷زائ - -ري ألل - -ع - -اب ال - -ق - -وى
للمسسافات نصسف الطويلة –ت
إاشس- - - - -راف عضس- - - - -و اŸك - - - -تب
الفيديرا‹ سسعيد أاحميم.
وكان الدوليون ا÷زائريون قد
ح -ط -وا ال -رح-ال ب-ال-دوح-ة أاول
أامسس اÿميسس ،رفقة اŸدرب
ال-وط-ن-ي ع-م-ار ب-ن-ي-دة ،ب-ه-دف
احتÓل مراتب مشسرفة ،وهوما
–ق-ق ب-فضس-ل ال-ث-ن-ائ-ي ب-ل-فرار
وح- - -ت- - -ح - -ات ،رغ - -م ت - -واج - -د
م -ن -افسس Úأاق -وي -اء ع -ل-ى غ-رار
اإلسسبا Êلوبيز كيف Úوالعراقي
ايسس عكار عدنان.

ي- -ت- -م- -ث- -ل الÈن- -ام- -ج ال -ذي ”
تسس- - -طÒه م - -ن ط - -رف األم - -ن
ال -وط -ن -ي ‘ ،إاق -ح -ام األط-ب-اء
ال-ن-فسس-ان-ي Úال-ت-اب-ع Úل-لمراكز
ال- -ط- -ب -ي -ة ب -أام -ن ال -ولي -ات ‘
ال -ع -م -ل -ي -ة ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م
ج -لسس-ات اسسÎخ-اء وﬁادث-ات
تتضسمن نصسائح وإارشسادات ‘
كيفية تفادي الضسغط النفسسي،
ال -ق -ل -ق واإلرت -ب -اك أاث-ن-اء فÎة
إاجتياز اإلمتحانات باإلضسافة
إا ¤تقد Ëشسروحات للتÓميذ
حول دور ومهام رجال الشسرطة
Ãراكز المتحانات ‘ توفÒ
األم -ن وا◊م -اي -ة ل-ه-م ،وال-ذي
من شسأانه توف Òكل الشسروط

اŸناسسبة إلجراء المتحان ‘
ظروف مريحة ومÓئمة.
اŸب - -ادرة ال - -ت - -ي ب - -اشس- -رت- -ه- -ا

الشس -رط -ة ،ل -ق -يت اسس -ت-حسس-ان-ا
كبÒا من قبل األسسرة الÎبوية
وكذا أاولياء التÓميذ.

’صشابة
تغيب عن ألفريق منذ ششهر بدأعي أ إ

بلقروى يلحق Ãباراة الÎجي التونسسي
أام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام فيت ـ ـ ـ ـا كلـ ـ ـ ـ ـ ـوب الكونغـ ـ ـ ـو‹

يعود أ÷زأئري هششام بلقروي’ ،عب ألÎجي ألتونسشي ،لÓنتظام
‘ ألتمارين أ÷ماعية أنطÓقا من تدريب يوم أ’ثن Úألقادم،
بعد أن تغيب عن ألتمارين منذ أك Ìمن ششهر بسشبب
’صشابة حسشب ما ذكره موقع «سشتارأفريكا» أŸعنى
أ إ
بالكرة أ’فريقية.
وحسسب نفسس اŸصسدر ،سسيكون الدو‹ ا÷زائري مؤوه Óصسحيا
للمشساركة ‘ اŸباراة اإلفريقية لفريقه التي سستجمعه يوم
ا÷معة القادم ،بفيتا كلوب الكونغو‹◊ ،سساب ا÷ولة األو¤
من دور اÛموعات لرابطة األبطال اإلفريقية.
و ⁄يشسارك هشسام بلقروي ‘ أاي مباراة مع نادي العاصسمة
التونسسية منذ اŸباراة التي دارت يوم  3مارسس أامام ا–اد
بن قردان◊ ،سساب ا÷ولة الثالثة من مرحلة التتويج من
البطولة التونسسية .واقتصسرت مشساركة الÓعب على 12
مباراة فقط ‘ اŸوسسم صسنع خÓلها هدفا واحدا.
وعانى هشسام بلقروي من عدة إاصسابات خÓل
اŸوسس- - - -م ا◊ا‹ بسس- - - -بب ع - - -دم ق - - -ي - - -ام - - -ه
بالتحضسÒات البدنية ‘ بداية اŸوسسم ،من
جراء التحاقه اŸتأاخر بناديه ا◊ا‹.

