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صشال ـ ـ ـ ـ ـ ـؤن وطن ـ ـ ـ ـ ـ ـي أاول للطؤابعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
يشش -رف وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب
زي -ت -ؤ ،Êع -ل -ى إاح -ي -اء ال -ذك -رى 63
ل-ع-ي-د ال-ث-ؤرة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة،
مسش- -اء ال- -ي- -ؤم ،ب- -اŸت- -ح -ف ال -ؤط -ن -ي
للمجاهد ،ابتداء من السشاعة 20:30
لي ،Óإا ¤غاية رفع العلم الؤطني ‘
منتصشف الليل.

اللقاء اŸؤسشع رقم
÷ 206مع ششهادات
اÛاهدين

’سشÓمي،
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
ﬁاضش- -رة –ت ع- -ن -ؤان““ :ال -ب -ع -د
’خÓقي ‘ الثؤرة التحريرية““،
ا أ
’سش -ت -اذ راب -ح زغ-دان
ي -نشش -ط -ه -ا ا أ
م- -دي- -ر ال -ث -ق -اف -ة سش -اب -ق -ا ،ال -ي -ؤم
ال-ثÓ-ث-اء  31أاك-ت-ؤب-ر ،ب-داي-ة م-ن
السش - -اع- -ة  13:30زوا’Ã ،ق- - - -ر
اŸركز.
’صشدار أاول طابع بريدي
Ãناسشبة إاحياء الذكرى  55إ
جزائري ،تنظم مؤؤسشسشة بريد ا÷زائر الصشالؤن الؤطني
’ول ل -ل -ط -ؤاب-ع-ي-ة ،ال-ي-ؤم ،وي-دوم إا ¤غ-اي-ة  03نؤفمÈ
ا أ
 ،2017باŸتحف الؤطني ““ماما““ ببلدية ا÷زائر الؤسشطى.
ت-ن-ط-ل-ق ف-ع-ال-ي-ات ه-ذه ال-تظاهرة الطؤابعية الؤطنية،
ال -ي -ؤم ،ع -ل-ى السش-اع-ة (14:00سش -ا) ب -ع-د ال-زوال ،ب-اŸت-ح-ف
ال-ؤط-ن-ي ““م-ام-ا““ ،ح-يث تشش-رف وزي-رة الÈي-د واŸؤاصشÓ-ت
السش-ل-ك-ي-ة والÓ-سش-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ؤل-ؤجيات والرقمنة هدى
إاÁان ف-رع-ؤن ،رف-ق-ة وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-هؤبي،

ووا‹ و’ية ا÷زائر واŸدير العام لÈيد ا÷زائر وكذا
ششخصشيات هامة من السشلطات اÙلية ،إاضشافة إا ¤الؤفؤد
اŸشش-ارك-ة ،ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ف-ع-ال-ي-ات هذه التظاهرة بحضشؤر
اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لÈي -د ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي كضش-ي-ف شش-رف ل-ه-ذا
الصشالؤن.
وتهدف مؤؤسشسشة بريد ا÷زائر من خÓل هذه اÿطؤة
’ح-ت-ف-ائ-ي-ة ،إا ¤ت-ع-ري-ف اŸؤاط-ن ا÷زائ-ري ب-ال-ق-ام-ؤسش
ا إ
الطؤابعي التاريخي الذي ” إاصشداره منذ ا’سشتقÓل إا¤
’مة ا÷زائرية وحضشارتها.
اليؤم ،ا◊امل لثقافة ا أ

وزارة الششؤؤون اÿارجية –يي
ذكرى اند’ع الثؤرة
ي- - -ن- - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -ؤط - -ن - -ي
للمجاهد ،بالتنسشيق مع مديريات
اÛاه -دي -ن واŸت -اح -ف ا÷ه -ؤي-ة،
اللقاء ا÷ماعي اŸؤسشع رقم ،206
‘ إاطار جمع ششهادات اÛاهدين،
’ع-دام
ح -ؤل م -ؤضش -ؤع ““ا◊ك -م ب-ا إ
’شش- -غ- -ال الشش -اق -ة إاب -ان ال -ث -ؤرة
وا أ
ال- -ت- -ح- -ري- -ري -ة““ ،ي -ؤم اÿم -يسش 2
نؤفم ،2017 Èبداية من السشاعة
 14:00بعد الزوال Ãقر اŸتحف.

ندوة صشحفية
بالغرفة ا÷زائرية
للتجارة
ت -ن -ظ -م ال -غ -رف -ة ا÷زائ -ري -ة
ل- -ل- -ت- -ج- -ارة والصش- -ن -اع -ة ،ن -دوة
صش- -ح- -ف -ي -ة ،ال -ي -ؤم ،ب -داي -ة م -ن
السش-اع-ة  09:30صش-ب-احا Ãقرها
بسش-اح-ة الشش-ه-داء ،ت-ت-طرق فيها
إا ¤ت -ف -اصش-ي-ل الصش-ال-ؤن ال-دو‹
ل-ل-ت-م-ؤر اŸق-رر ت-ن-ظ-يمه بؤ’ية
بسشكرة ابتداء من  2إا ¤غاية 5
نؤفم Èالداخل.

–ي- -ي وزارة الشش- -ؤؤون اÿارج- -ي- -ة ال- -ذك -رى 63
’ن -د’ع ال -ث -ؤرة ال -ت -ح -ري -ري-ة ،ال-ي-ؤم ،ب-داي-ة م-ن
السش-اع-ة  21:30ل -ي ،Ó-ح-يث ب-ر›ت ن-دوة ن-ق-اشش،
Óرششيف
ينششطها عبد اÛيد ششيخي اŸدير العام ل أ
الؤطني ،كما يتم وضشع إاكليل من الزهؤر وقراءة
الفا–ة على أارواح الششهداء عند السشاعة الصشفر.

أأجنــــــدة
أÙليات

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

حنؤن ‘ تيبازة
’م- -ي- -ن- -ة ال- -ع -ام -ة ◊زب
ت- -نشش- -ط ا أ
ال -ع -م -ال ل -ؤي -زة ح -ن-ؤن ،غ-داŒ ،م-ع-ا
ششعبيا بدار الثقافة بالقليعة ،و’ية
تيبازة ،بداية من السشاعة  14:30بعد
الزوال.

سشاحلـ ـي ينششـ ـط Œمع ـا ششعبيا
‘ عاصشم ـ ـ ـة اأ’هڤـ ـ ـار

ي-ح-ل رئ-يسش ج-ب-ه-ة اŸسش-تقبل عبد
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ال-ي-ؤم ،ب-بؤمرداسش ‘
إاط -ار ت -نشش -ي -ط ا◊م -ل -ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
Ùل -ي -ات  23ن -ؤف -م Èال -ق -ادم ،ح-يث
ي- -نشش- -ط ل- -ق -اء ع -ل -ى السش -اع -ة 16:00
مسشاء.

’م Úال- -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
ي- -نشش- -ط ا أ
ال-ؤط-ن-ي ا÷م-ه-ؤري ب-ل-ق-اسشم سشاحلي،
ال- -ي -ؤمŒ ،م -ع -ا شش -ع -ب -ي -ا ،ب -ق -اع -ة دار
ال -ث -ق -اف -ة ال -قصش -ر ال -ف -ؤق -ا Êب -ؤ’ي-ة
“Ôاسشت ،بداية من السشاعة 17:00
مسشاء.

غؤل ‘ تيبازة

بـ ـن يؤنسس ‘ اŸدي ـ ـ ـة

ي- -ل- -ت- -ق -ي رئ -يسش ح -زب Œم -ع أام -ل
ا÷زائر عمار غؤل ،مناضشلي ا◊زب
واŸتعاطف Úمعه ،اليؤم ،ببؤسشماعيل
‘ إاط-ار ت-نشش-ي-ط ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-ابية
Ùل- -ي- -ات  23ن- -ؤف- -م 2017 Èعلى
السشاعة  10:00صشباحا.

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

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ي - - -ن - - -ظ- - -م ا’–اد ال- - -ؤط- - -ن- - -ي
ل-ل-م-ه-ن-دسش Úال-زراع-ي ،Úال-دورة
 84ل -ل -م-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ’–اد
اŸهندسش Úالزراعي Úالعرب ،يؤم
 2ن-ؤف-م Èال-داخ-ل ،ع-لى السشاعة
’وراسشي،
 10:00صشباحا بفندق ا أ
ي -ت-ب-ع ب-ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ي-حضش-ره-ا
رئ - -يسش ا’–اد وسش - -ي - -ل - -ة حسش - -ن
منؤفلي من جمهؤرية السشؤدان.

لقـ ـ ـاء ح ـ ـ ـؤل تسشي ـ ـ ـÒ
غرف الصشيد البحري

بلعيد ‘ بؤمرداسس

يؤمية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤؤسشسشة العمؤمية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الدورة  84للمكتب
التنفيذي ’–اد
اŸهندسش ÚالزراعيÚ

ي -نشش -ط رئ -يسش ا◊رك -ة الشش -ع-ب-ي-ة
ا÷زائ-ري-ة ع-م-ارة ب-ن ي-ؤنسشŒ ،م-عا
شش-ع-ب-ي-ا ب-دار ال-ث-ق-اف-ة حسش-ن ا◊سش-ني
ب- -ؤ’ي- -ة اŸدي- -ة ،ال- -ي- -ؤم ،ب -داي -ة م -ن
السشاعة  10:00صشباحا.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤؤولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنظم اŸديرية العامة للصشيد
ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ،ل-ق-اء
ح-ؤل ““ت-دع-ي-م و–سش Úت-ن-ظ-يم
تسش -ي Òغ -رف الصش -ي -د ال -ب -ح -ري
وتربية اŸائيات اŸسشجلة ‘ دليل
ب-رنامج ديفيكؤ ،““2-ال-ي-ؤم ،ع-لى
السش- -اع -ة  08:30صش -ب-اح-ا Ãق-ر
اŸديرية.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـؤا 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 ـؤدة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤؤسشسشة الؤطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

ؤسشسشات التالية:الؤسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثلثاء  31أاكتوبر  2017م
الموافق لـ11صسفر  1439هـ

بن صسالح يسستقبل سسف‡ Òلكة البحرين

تأاكي ـ ـ ـ ـد عل ـ ـ ـ ـى تطوي ـ ـ ـ ـر التع ـ ـ ـ ـاون ب ـ ـ ـ ـ Úالبلدي ـ ـ ـ ـن
تطرق رئيسس ›لسس ا’أمة عبد القادر
بن صسالح ،اأمسس ،با÷زائر العاصسمة،
م-ع سس-ف‡ Òل-ك-ة ال-ب-ح-ري-ن ب-ا÷زائر،
حامد ﬁمد العصسفور ،اإ ¤العلقات
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة وال- -ت- -اأك- -ي -د ع -ل -ى ا’إرادة
اŸشسÎك -ة ل -ت -ط-وي-ر ال-ت-ع-اون ‘ شس-ت-ى
اÛا’ت.
واأوضسح بيان Ûلسس ا’أمة ،اأن اللقاء
ب Úا÷انب““ Úكان فرصسة عرضس فيها
السس -ف Òال -ب -ح -ري -ن -ي ال-وضس-ع ال-ع-ام ‘
منطقة اÿليج““.
من جهته ،حرصس رئيسس ›لسس ا’أمة
ع-ل-ى ““ت-اأك-ي-د م-وق-ف ا÷زائ-ر ال-داعي
اإ ¤تغليب ا◊كمة والعمل ‘ اŒاه
ا◊فاظ على ا’سستقرار ‘ اŸنطقة““.

الناطق الرسسمي لؤزارة اÿارجية:

ا÷زائر تؤوكد دعمها لوحدة العراق واسشتقÓله وسشيادته
““الشسعب““ أاك -دت ا÷زائ -ر،
أامسش ،ع- - -ل- - -ى لسس - -ان ال - -ن - -اط - -ق
ال - - -رسس - - -م - - -ي ل - - -ؤزارة الشس- - -ؤؤون
اÿارجية عبد العزيز بن علي
شسريف ،مؤقفها ““الثابت الداعم
ل- -ؤح- -دة ال- -ع- -راق واسس- -ت -ق Ó-ل -ه
وسسيادته وسسÓمة أاراضسيه““.
‘ تصسريح له حول التطورات اأ’خÒة
‘ ال -ع -راق ،خ -اصس -ة م -ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا
ب-ا’سس-ت-ف-ت-اء ال-ذي ن-ظ-م ،ن-ه-اية شسهر
سسبتم Èاأ’خ ‘ ،Òإاقليم كردسستان،
شس- -دد ال- -ن- -اط- -ق ال -رسس -م -ي ع -ل -ى أان
ا÷زائر ““متضسامنة دوما مع العراق

ول -ق -د عّ-ب-رت ع-ن ه-ذا ال-تضس-ام-ن ‘
ال -ع -دي -د م -ن اŸن -اسس -ب -ات““ ،م -ؤوك -دا
م -وق -ف -ه -ا ““ال -ث -ابت ال -داع -م ل -وح -دة
العراق واسستقلله وسسيادته وسسلمة
أاراضسيه““.

...وتؤوكد من جديد “ ّسشكها
بوحدة إاسشبانيا

أاكدت ا÷زائر ›ددا ،أامسس ،على
لسس -ان ال -ن -اط -ق ب-اسس-م وزارة الشس-ؤوون
اÿارج- -ي -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -ن ع -ل -ي
الشس -ري -فّ“ ،سس -ك -ه -ا ب-وح-دة ‡ل-ك-ة

إاسسبانيا وسسلمتها الÎابية ،على إاثر
اأ’حداث ا÷ارية ‘ كتالونيا وإاعلن
ا’سستقلل أاحادي ا÷انب من قبل
برŸان كتالونيا.
‘ تصسريح إاعلمي أاوضسح بن علي
الشس- -ري- -ف ،أان ا÷زائ- -ر ““ت- -ؤوك- -د م -ن
جديد “ ّسسكها بوحدة ‡لكة إاسسبانيا
وسس -لم -ت -ه -ا الÎاب -ي -ة““ ،مضس -ي -ف -ا أان
ا÷زائ -ر ““ال -ت -ي ت -رب -ط -ه-ا ب-إاسس-ب-ان-ي-ا
معاهدة صسداقة وحسسن جوار وتعاون
وعلقات تقليدية هامة قائمة على
ا◊وار السس- -ي- -اسس -ي رف -ي -ع اŸسس -ت -وى
وتعاون اقتصسادي معت ،Èكلها ثقة ‘

ق-درة الشس-عب والسس-ل-ط-ات اإ’سس-ب-ان-ية
ع -ل -ى Œاوز ال -وضس-ع ا◊ا‹ وتسس-وي-ة
اأ’زمة ‘ إاطار احÎام دسستور ‡لكة
إاسسبانيا ومؤوسسسساتها الدÁقراطية““.

اكدت وزيرة الÎبية الوطنية نورية
بن غÈيت امسس ا’ثن Úبباريسس ان
ال -ت -ك -ف -ل ب-اŸسس-ال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘
قطاع الÎبية يعت Èانشسغا’ ““هاما““
للدولة ا÷زائرية .و اوضسحت الوزيرة
لذاعة
‘ تصسريح لوأاج و القناة ال 3ل إ
ال -وط -ن -ي-ة ع-ل-ى ه-امشس ال-دورة ال39
للمؤو“ر العام لليونيسسكو التي Œري
بباريسس من  30اكتوبر ا 14 ¤نوفمÈ
ان ا÷هود اŸبذولة ‘ ›ال التكفل
ا’ج- -ت- -م -اع -ي ‘ اÛال الÎب -وي و
رغم الوضسعية التي “ر بها البلد
ت-ع-كسس ““م-دى ا’ه-م-ي-ة““ ال-ت-ي ت-وليها
الدولة لهذا القطاع سسيما من خلل
›ان- -ي- -ة ال- -ك- -تب و ف -ت -ح اŸط -اع -م
لطفال اÙتاج Úو كذا
اŸدرسسية ل أ
ع Èمنح مسساعدات مالية لتلميذ
ال - -ع - -ائ - -لت ذات ال- -دخ- -ل اÙدود
( 3000دج) و ال - -ن - -ق - -ل اŸدرسس - -ي.

غÈيت التي تراسس الوفد ا÷زائري
‘ اشسغال الدورة ال 39للندوة العامة
ل -ل -ي -ون -يسس -ك-و ال-ت-ي اف-ت-ت-حت ا’ث-نÚ
بباريسس .كما سستشسارك ‘ ا’جتماع
رفيع اŸسستوى حول موضسوع تعزيز
اŸسس- -ؤوول- -ي -ات ‘ Œسس -ي -د اه -داف
ا’ل-ف-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة رقم 4
الÎب - -ي- -ة  2030و ك - - - -ذا اŸائ- - - -دة
اŸسستديرة حول موضسوع ““اŸسسؤوولية
والقبو‹ تنوع اŸقاربات.

دشسن مركز طلب تأاشسÒة الصس Úب Íعكنؤن

جوانغيـ ـ ـ ـ ـ ـو :منـ ـ ـ ـ ـ ـح  20أالـ ـ ـ ـ ـ ـف تأاششـ ـ ـ ـ ـ ـÒة للجزائريـ ـ ـ ـ ـ ـ Úسشنويـ ـ ـ ـ ـ ـا
^ تقليصش مدة معا÷ة طلب ا◊صسؤل على الفيزا والرد ‘  3أايام

أاشسرف ،أامسش ،سسف Òجمهؤرية
الصس Úالشس-ع-ب-ي-ة ي-ؤن-غ ج-ؤان-غ-يؤ،
رفقة سسفراء و‡ثل Úعن وزارة
اÿارج - -ي - -ة وم- -دي- -ر ع- -م- -ل- -ي- -ات
إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ،ع- -ل -ى ت -دشس Úم -رك -ز
ج -دي-د Ÿع-ا÷ة ط-ل-ب-ات ا◊صس-ؤل
ع- -ل- -ى ال -ت -أاشسÒة ن -ح -ؤ الصس ÚبÍ
ع- -ك- -ن -ؤن ،لضس -م -ان خ -دم -ات أاكÈ
ل - -ل - -زب - -ائ - -ن ا÷زائ - -ري Úال- -ذي- -ن
ي- - -رغ- - -ب - -ؤن ‘ زي - -ارة الصس ،Úو‘
ظ- -روف م -ري -ح -ة دون ا’ن -ت -ظ -ار
ل -ؤقت ط -ؤي -ل م -ث-ل-م-ا ك-ان سس-اب-ق-ا،
ب -ح-يث يسس-م-ح ل-ط-ال-ب-ي ال-ت-أاشسÒة
–دي -د م-ؤع-د مسس-ب-ق ع-ل-ى م-ؤق-ع
’نÎنت وتقد Ëملفهم ‘ اŸركز
ا أ
خÓ- -ل  10دق-ائ-ق ،ك-م-ا تسس-ت-غرق
م- - - -ع- - - -ا÷ة اŸل - - -ف - - -ات ‘ ا◊ا’ت
العادية أاربعة أايام.

سسهام بوعموشسة

أاك-د سس-ف Òج-م-ه-وري-ة الصس Úالشس-ع-ب-ي-ة
با÷زائر يونغ جوانغيو ،على هامشس
اف-ت-ت-اح م-رك-ز ج-دي-د Ÿع-ا÷ة ط-ل-بات
ا◊صسول على التأاشسÒة نحو الصس ،Úأان
سس -ف -ارة الصس“ Úن -ح  20أال-ف ت-أاشسÒة
سسنويا وأان سسبب تدشسينها لهذا اŸركز
ه- -و ال- -ع- -دد اŸت- -زاي- -د ل- -ل -مسس -اف -ري -ن
ا÷زائري Úالذين يريدون زيارة الصسÚ
وك -ذا ت -وف Òظ -روف اسس -ت-ق-ب-ال أافضس-ل
لهم ،دون ا’نتظار لسساعات طويلة ‘
ط - -واب– Òت اأ’م - -ط- -ار والÈد وا◊ر

Ãقر السسفارة بشسارع الشسهداء .كما أان
ع- -دد ال- -ع- -م -ال اŸسس -خ -ري -ن Ÿع -ا÷ة
اŸلفات قليل جدا ،بالنظر إا ¤عدد
طالبي الفيزا الكب ،Òقائل““ :أانا جد
لع- -لن ع- -ن اف -ت -ت -اح ه -ذا
مسس- -رور ل - -إ
اŸركز ا÷ديد بالشسراكة مع مؤوسسسسة
““فياباسس غلوبال““ ،أاك Èموزع خدمات
ال -ت -أاشسÒات اÿارج -ي-ة ‘ ال-ع-ا‡ ،⁄ا
يظهر إالتزامنا بتقد Ëخدمات أافضسل
وأاك Ìف -ع -ال -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت-وى م-ق-رات
عصس -ري -ة وم -ري -ح-ة““ .آام-ل ‘ أان ي-زور
عدد كب Òمن ا÷زائري Úالصس Úمن
أاج -ل اأ’ع -م -ال وال -دراسس-ة أاو ب-بسس-اط-ة
السسياحة .وبحسسبه ،فإان الصس Úاليوم
هي أاول ‡ون للجزائر ،كما أان هناك
العديد من اŸصسدرين ورجال اأ’عمال
ا÷زائ- - -ري Úال- - -ذي - -ن ي - -زورون الصسÚ
باسستمرار.
باŸقابل ،أاشسار سسف Òالصس Úبا÷زائر،

إا ¤أان مقرات السسفارة Œاوزها الزمن
وه -ن -اك مشس -روع ك -ب Òق -ي -د ال-ت-حضسÒ
إ’عادة تأاهيلها وجعل السسفارة الصسينية
أاك Ìعصسرية وŒهيزا بالتكنولوجيات
ال -رق -م -ي -ة ل -ك -ل اŸه-ام ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
با÷زائر .مضسيفا ،أانه يأامل أان تكون
م -ؤوسسسس -ة ت -وزي -ع خ -دم -ات ال-ت-أاشسÒات
اÿارجية ““فيافاسس غلوبال““ ‘ مسستوى
ثقة السسفارة الصسينية و“نح خدمات
ذات ن -وع -ي -ة أ’صس-دق-ائ-ن-ا ا÷زائ-ري،Ú
قائل““ :نوعية اÿدمات التي تقدمونها
تعكسس صسورة السسفارة الصسينية““.
‘ هذا الصسدد ،أاوضسح سسف Òالصس Úأان
اŸرك- -ز ا÷دي- -د سس- -يسس -م -ح Ÿق -دم -ي
ط -ل -ب -ات ال -ت -أاشسÒات ب -ت-ح-دي-د م-وع-د
مسس- -ب- -ق ع- -ل- -ى م- -وق -ع ﬂصسصس ع -ل -ى
اأ’نÎنت وت -ق -د Ëم -ل -ف -ه -م ‘ اŸرك-ز
خ -لل  10دق -ائ-ق ع-ل-ى اأ’ك ،Ìب-ح-يث
سستتم عمليات تقد Ëطلبات التأاشسÒة

ذكرى اند’ع الثؤرة التحريرية

قايد صشالح يدعو أافراد ا÷يشش إا ¤اŸزيد من العمل و اŸثابرة
دعا الفريق أاحمد قايد صسالح نائب وزير الدفاع
ال -وط -ن-ي رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي,
امسس ا’ث - -ن Úأاف - -راد ا÷يشس إا ¤ا◊رصس ع - -ل - -ى
اŸزيد من العمل و اŸثابرة ,مهنئا إاياهم على
اÿطوات التطويرية اŸسسجلة و على اŸكاسسب
اŸهنية اÙققة .و ‘ رسسالة له أ’فراد ا÷يشس
عشس -ي -ة ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى ال’ 63ن-د’ع ال-ث-ورة
التحريرية ,قال الفريق قايد صسالح ““يليق بي أان
أاهنئ كافة أافراد ا÷يشس الوطني الشسعبي الذين
بقدر ما أاثمن اÿطوات التطويرية التي قطعوها,
وعلى اŸكاسسب اŸهنية التي حققوها ,فإانني
أادعوهم ›ددا بهذه اŸناسسبة ,كل ‘ ›ال عمله
وحدود صسلحياته ,إا ¤ا◊رصس على اŸزيد من
ال- -ع -م -ل واŸزي -د م -ن اŸث -اب -رة““ ,مشسÒا إا ¤أان -ه
““ب -ال -ع -م -ل و ب-ال-ع-م-ل ف-ق-ط ,ت-زداد درج-ات ت-ف-رد
ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ه-ذه الشس-م-ائ-ل وب-ه-ذه
اÿصس -ال ا◊م -ي-دة واŸت-م-ي-زة ,ال-ت-ي ت-ؤوك-د تشس-ب-ع
أاف- -راده Ãوروث -ه -م ا◊ضس -اري و ال -ث -ق -ا‘ الÌي,
و“سس-ك-ه-م الشس-دي-د ب-رصس-ي-ده-م ال-تاريخي الوطني
اÛي- -د ,وت- -ؤوك- -د أايضس- -ا وع- -ي -ه -م ب -أان -ه -م ب -ه -ذه
اأ’خ-لق-ي-ات وب-ه-ذه السس-ل-وك-ي-ات ال-ع-ملية واŸهنية
يتسسنى لهم اعتلء صسهوة التميز اŸهني ,الذي
يعت Èالتحلي بروح اإ’يثار والتضسحية واإ’قدام,
أاح -د أاه -م م -ع -ان -ي-ه وم-دل-و’ت-ه““ .و ذك-ر أان ان-د’ع
الثورة التحريرية ““ذكرى وطنية خالدة وزاخرة بكل
آايات اÛد والعز والفخار ,ذكرى تبقى نفحاتها
تعبق على الدوام بالع Èوالدروسس““ ,مشسددا على
أان ““ه -ذه ال-ث-ورة اŸع-ج-زة ,ال-ت-ي أاث-ب-تت وسس-ت-ب-ق-ى

تثبت يقينا بأان ا÷زائر التي انتصسرت باأ’مسس
على أاعدائها ,بفضسل أابنائها اıلصس ,Úسستعرف
دوم - -ا ك - -ي- -ف ت- -واصس- -ل مشس- -وار نصس- -ره- -ا ,ودرب
انتصسارها بفضسل ذات الطينة من أابنائها اأ’وفياء
لعهد الشسهداء واıلصس Úلله وللوطن““.
وذكر بهذه اŸناسسبة الوطنية بواجب ا’نحناء أامام
““أارواح الشسهداء الذين فدوا بدمائهم اسستقلل
ا÷زائر وأايضسا واجب التذكر والÎحم على شسهداء
الواجب الوطني ,الذين فدوا هم أايضسا بدمائهم
ال -زك -ي -ة أام-ن ا÷زائ-ر واسس-ت-ق-راره-ا““ ,مضس-ي-ف-ا أان
ا÷يشس فقه من أاسسلفه اŸيام Úكل دروب العمل
ا÷اد واŸنضسبط ,وعلى خطاهم سسار واهتدى
وتعلم اإ’صسرار على –قيق اŸبتغى ,ومن معينهم
ارتوى من كل معا Êالعزم وا◊زم ,وتعززت بهما
إارادة اŸضسي العازم وا◊ازم قدما نحو كل ما
يتحقق به ومعه أامن ا÷زائر واسستقرارها وعزة
شس-ع-ب-ه-ا ورق-ي-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي وا’ق-تصسادي ,لتتبوأا
بذلك مكانتها الرفيعة واŸرموقة اŸسستحقة بÚ
شسعوب اأ’رضس وأا‡ها.

““الشسعب ““يقوم الفريق أاحمد قايد صسالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
لشسارة
الشسعبي ،اليوم الثلثاء  31أاكتوبر  ،2017بزيارة عمل إا ¤بعضس مؤوسسسسات اŸديرية اŸركزية ل إ
وأانظمة اŸعلومات ،الزيارة تدخل ‘ إاطار متابعة تنفيذ برنامج تطوير ﬂتلف مكونات ا÷يشس الوطني
الشسعبي ،سستشسكل مناسسبة للفريق لتدشس Úمصسنع إانتاج اأ’لياف البصسرية وكوابل اأ’لياف البصسرية ،وكذلك
›موعة من سسلسسل تركيب أاجهزة ا’تصسا’ت السسلكية واللسسلكية.

تطرقا ا ¤التعاون الصسناعي ب Úالبلدين

يوسشفي يسشتقبل السشف Òاأ’مريكي

التكفل ا’جتماعي ‘ الÎبية انششغال ““هام““ للدولة ا÷زائرية
اضسافت ان كل ذلك ““يدل على ان
اشس- -ك- -ال- -ي- -ة اŸسس- -اواة واÛان- -ي -ة و
اŸدرسسة العمومية تشسكل انشسغا’
هاما للدولة ا÷زائرية““.
ام -ا ف -ي -م -ا ي -خصس مشس-ارك-ت-ه-ا ‘
اشس- - -غ - -ال ال - -دورة ال 39لليونيسسكو
اوضسحت الوزيرة ان حضسور الوفد
ا÷زائري يعت““ Èحضسورا طبيعيا““ Ãا
ان ا÷زائر ““جد حاضسرة““ من خلل
ال -ب -ع-ث-ة ال-دائ-م م-ؤوك-دة ان مسس-اه-م-ة
ا÷زائر ““سستكون ‘ عدة مسستويات““.
و اشس- - -ارت ‘ ه- - -ذا اÿصس - -وصس ا¤
ا’شس -غ -ال ‘ ﬂت -ل -ف ال -ل -ج-ان ال-ت-ي
ت -ت -واج -د ف -ي -ه-ا ا÷زائ-ر م-ن خ-لل
وزارات الشسباب و الرياضسة و الثقافة
و التكوين و التعليم اŸهني Úو الÎبية
الوطنية .و تابعت قولها اننا ““نتواجد
‘ ﬂتلف اللجان و ‘ النقاشسات
رف -ي -ع -ة اŸسس -ت -وى ك -م -ا نشس -ارك ‘
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..و يدششن مصشنع إانتاج اأ’لياف البصشرية وكوابل اأ’لياف اليوم

على هامشش الدورة  39للمؤؤ“ر العام لليؤنيسسكؤ  ،بن غÈيت :
حوارات حول الكفاءات و اŸسسائل
التي تث Òاهتمام اليونيسسكو لكي نرى
ك -ي -ف ن -ت -خ-ذ اج-راءات ل-ل-وق-اي-ة م-ن
التطرف على مسستوى قطاع الÎبية و
كيفية تطوير ثقافة السسلم و ثقافة
التسسامح و ا’نفتاح على ا’خر““ .كما
اوضس -حت السس -ي -دة ب -ن غÈيت ““ان-ن-ي
سسأاتدخل يوم ا’ربعاء اŸقبل امام
الندوة العامة من اجل التأاكيد على
م-ك-تسس-ب-ات ا÷زائ-ر سس-ي-م-ا م-راج-ع-ة
الدسستور ‘  2016و الذي يتماشسى
“اما مع اŸبادئ الكÈى التي تعمل
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ي -ون -يسس -ك -و““ مشسÒة ا¤
ا’نفتاح على اللغات على غرار اللغة
ا’م -ازي -غ -ي-ة ال-ت-ي ’ ت-ع-د ف-ق-ط ل-غ-ة
وطنية بل و رسسمية كذلك و اشسكالية
ح - -ري- -ة الصس- -ح- -اف- -ة و ك- -ذا ا÷ه- -ود
اÿاصسة بتموقع اŸدرسسة و الÎبية
ع Èا÷زائر .و تشسارك السسيدة بن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ ظروف أافضسل .كما لن يكون مقدمو
الطلبات ›Èين على ا’نتظار لوقت
ط -وي -ل ب -ع -د ذلك ،ك -م -ا ك -ان ا◊ال ‘
اŸاضسي ،مشسÒا إا ¤أان مدة معا÷ة
الطلبات سستكون أاسسرع وÁكن لطالبي
التأاشسÒة نحو الصس Úالذين يختارون
ميزة ““اÿدمة السسريعة““ ،أان يتلقوا ردا
على طلباتهم خلل ثلثة أايام ‘ ،حÚ
تسستغرق معا÷ة اŸلفات ‘ ا◊ا’ت
العادية أاربعة أايام.
علما أان رسسوم اÿدمة لطلب عادي
تكلف  4000دج ،أاما طلبات اÿدمة
““السسريعة““ أاو ““الطلبات العاجلة““ فهي
بـ6000دج .ووفقا للسسفارة الصسينية ‘
ا÷زائر ،فإان ما يقارب  25.000طلب
تأاشسÒة للصس ” ،Úإايداعها ‘ ،2016
رفضس منها نحو  5000طلب.
من جهته ،أابرز مدير عمليات إافريقيا
Ãؤوسسسس -ة ““ف -ي-اف-اسس ق-ل-وب-ال““ ،ج-ي-ت-ان
فياسس ،أاهمية العلقة التجارية التي
ت -رب -ط ا÷زائ-ر والصس Úق-ائ-ل““ :ن-ح-ن
لع -لن ع -ن م -رك -ز ج -دي -د
ف- -رح Úل - -إ
لطلبات الفيزا نحو الصس Úبالشسراكة مع
حكومة جمهورية الصس Úالشسعبية ،التي
سس -ت -ك -ون ن -اف -ع -ة ل-ل-زب-ائ-ن ا÷زائ-ريÚ
وسستعمل على تقوية العلقات الثنائية
الصس -ل -ب -ة ب Úال -ب -ل-دي-ن““ ،مشسÒا إا ¤أان
اŸرك -ز ا÷دي -د ي -ق -دم ع -رضس ال -ب -ي -ع
ا◊صسري الذي يقÎح Œارب السسفر
ف-ائ-ق-ة ال-قسس-ط ل-ل-مسس-اف-ري-ن اŸول-عÚ
بزيارة الصس.Ú

–ادث وزير الصسناعة و اŸناجم,
يوسسف يوسسفي ,امسس ا’ثن,Ú
م - -ع سس - -ف Òال - -و’ي - -ات اŸت - -ح- -دة
اأ’م - -ري - -ك - -ي - -ة ب - -ا÷زائ- -ر ,ج- -ون
ديسسروشس ,Òو الذي تطرق معه ا¤
آافاق التعاون الصسناعي واŸنجمي
ب Úالبلدين ,حسسبما أافاد به بيان
ل- -ل- -وزارة .وسس- -م -ح ال -ل -ق -اء ب -إاب -راز
““ع- -لق- -ات ال -ت -ع -اون اŸم -ت -ازة ‘
›ال الصس- -ن- -اع- -ة و اŸن -اج -م بÚ
ال -ب -ل -دي -ن وك -ذا سس -ب -ل ت -ط-وي-ره-ا““
يضس-ي-ف ال-ب-ي-ان .وب-اŸن-اسس-بة ,عÈ
السس -ي -د ديسس -روشس Òع-ن رغ-ب-ت-ه ‘
ا◊صسول على مؤوشسرات حول القطاعات التي تريد
ا÷زائر من خللها تطوير شسراكات مع مؤوسسسسات
أامريكية .من جهته ,أابرز السسيد يوسسفي فرصس

ا’سس-ت-ث-م-ار ال-ك-بÒة ال-ت-ي يتيحها
ا’قتصساد ا÷زائري ,خصسوصسا
‘ إاطار سسياسسة تنويع ا’قتصساد
الوطني .كما أاكد السسيد يوسسفي
ع -ل -ى أان ال -ق -ط -اع -ات م-ف-ت-وح-ة
ل -لشس -رك -اء ا’ج -انب ,م -ط -م -ئ -ن-ا
ضس- -ي- -ف- -ه ح- -ول ““دع- -م مصس- -ال -ح
ال- - -وزارة Ÿشس- - -اري- - -ع الشس - -راك - -ة
اŸقÎح -ة م -ن ق -ب-ل اŸؤوسسسس-ات
اأ’مريكية ‘ ﬂتلف ›ا’ت
النشساط ,خصسوصسا على مسستوى
ال -ف -روع الصس -ن -اع -ي -ة““ .و‘ ه -ذا
السسياق ,أاكد السسيد ديسسروشسÒ
أان ““العديد من اŸؤوسسسسات اأ’مريكية هي بصسدد
ال- -ب -حث ع -ن شس -راك -ة م -ع اŸؤوسسسس -ات ا÷زائ -ري -ة
بالنظر ا ¤اإ’مكانيات اŸتاحة““.

تطرقا إا ¤التعاون الطاقؤي

قيطو Êيتحادث مع سشفÒي الو’يات اŸتحدة وهولندا

–ادث وزي - - - -ر ال - - - -ط- - - -اق- - - -ة
مصس - -ط - -ف - -ى ق - -ي- -ط- -ؤ Êامسش
ا’ثن Úمع سسفÒي الؤ’يات
’مريكية و هؤلندا
اŸتحدة ا أ
ب-ا÷زائ-ر ع-ل-ى ال-تؤا‹ جؤن
ديسس- - - -روشس- - - -رو روب Òف- - - -ان
اÁبدن اللذين تطرق معهما
إا ¤آاف - -اق ال- -ت- -ع- -اون ‘ ›ال
الطاقة حسسبما أافاد به بيان
لؤزارة.
أاوضس- -ح ال- -ب- -ي -ان أان اÙادث -ات
شس- -ك- -لت ف- -رصس- -ة ’سس -ت -ع -راضس
ع -لق -ات ال -ت -ع -اون و الشس -راك -ة ‘ ›ال ال-ط-اق-ة

Ÿرحلة ما قبل وبعد النفط والغاز
وإا ¤ت -ط -وي -ر ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة
والنجاعة الطاقوية ‘ .هذا الصسدد
أاب- - -رز السس - -ي - -د ق - -ي - -ط - -و Êف - -رصس
ا’سس -ت -ث -م -ار ‘ مشس -اري -ع م -ه -ي -ك-ل-ة
ومولدة للÌوات ‘ ا÷زائر .كما
ت -ط-رق ال-وزي-ر إاﬂ ¤ت-ل-ف اآ’ل-ي-ات
ال -واجب وضس -ع -ه -ا م -ن أاج-ل –ق-ي-ق
““ق- -ف- -زة ن- -وع -ي -ة واضس -ف -اء ح -رك -ي -ة
ج -دي -دة““ ع -ل-ى ال-ع-لق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
سس -ي -م -ا م -ن خ -لل ال -ت-ك-وي-ن و ن-ق-ل
ال- -ت- -ك- -ن- -ول -وج -ي -ا واŸه -ارة وت -ب -ادل
التجارب واÈÿات.

تباحث معهما سسبل تطؤير التعاون الثنائي و دعم العÓقات ا’قتصسادية

بن مرادي يسشتقبل سشفÒي هولندا و كوريا ا÷نوبية با÷زائر
اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر ال-تجارة ﬁمد
ب - - - -ن م- - - -رادي امسش ا’ث- - - -نÚ
ب - -ا÷زائ - -ر سس- -فÒي ه- -ؤل- -ن- -دا
وك -ؤري -ا ا÷ن-ؤب-ي-ة ‘ ل-ق-اءي-ن
منفصسل Úحيث تباحثن معهما
سس-ب-ل ت-ط-ؤي-ر ال-ت-عاون الثنائي
ودع-م ال-عÓ-ق-ات ا’ق-تصس-ادية
مع هاذين البلدين الشسريكÚ
وم- - - - - -ن- - - - - -اقشس- - - - - -ة اÿط- - - - - -ط
ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة ال- -ك- -ف- -ي- -ل -ة
’ه- -داف
ب - -ت - -ح - -ق- -ي- -ق ه- -ذه ا أ
حسسبما علم ‘ بيان للؤزارة .
وق - -د اب - -رز السس- -ي- -د ب- -ن م- -رادي
للسسفÒين الهولندي روبرت فان امبدان و الكوري
ا÷نوبي بارك سسانغ ج Úاÿطوط العريضسة التي
اعتمدتها ا◊كومة ‘ ﬂطط عملها للنهوضس
با’قتصساد الوطني و ترقيته حسسب ذات اŸصسدر .
كما نوه بالنموذج Úا’قتصسادي Úالناجح Úلكل
من هولندا و كوريا ا÷نوبية  ,داعيا البلدين
الشسريك Úا““ ¤رفع حجم اسستثماراتهما با÷زائر““.
فضسل عن ذلك تطرق السسيد بن مرادي ‘ لقاءيه

مع السسفÒين ا ¤الرهانات الكÈى
ال -ت -ي ي -واج -ه -ه -ا ق -ط -اع ال -ت-ج-ارة
واإ’ج- -راءات ال- -ت- -ي ” ات- -خ -اذه -ا
◊ماية ا’قتصساد الوطني .من
ج -ان -ب -ه كشس -ف السس-ف Òال-ه-ول-ن-دي
با÷زائر عن مفاوضسات متقدمة
ج -اري -ة م -ع ا◊ك -وم -ة ا÷زائ-ري-ة
إ’‚از ال - -ع- -دي- -د م- -ن اŸشس- -اري- -ع
النموذجية التي شسرع ‘ Œسسيد
ب - -عضس - -ه - -ا خ - -اصس - -ة ‘ اŸي - -دان
ال - - -ف- - -لح- - -ي واŸوارد اŸائ- - -ي- - -ة
وا’‚ازات ال - - -كÈى واŸوان - - -ئ .
وقال السسف Òالهولندي أان بلده
مسستعدة لتكوين اŸكون ‘ Úالقطاع الفلحي
مبديا اهتمامه بÎقية العلقات التجارية وتعزيز
الشسراكة و–ويل التكنولوجيا واÈÿة الهولندية ا¤
ا÷زائ -ر ‘ ج -م -ي-ع ›ا’ت ال-نشس-اط ا’ق-تصس-ادي
يضسيف البيان .أاما السسف Òالكوري ا÷نوبي فقد
ث -م -ن ح-ج-م ال-ت-ب-ادل ال-ت-ج-اري ب Úال-ب-ل-دي-ن ك-م-ا
–دث عن حجم ا’سستثمارات لكÈيات شسركات
بلده با÷زائر .
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الثلثأء  31أاكتوبر  2017م
الموافق لـ11صضفر  1439هـ

نسضيب أامام ÷نة اŸالية باÛلسس الشضعبي الوطني

رفع إلتجميد عن مشساريع يسسمح بتعزيز مسستوى إلتموين باŸياه
’ولوية التي أاعطتها ا◊كومة لقطاع اŸوارد اŸائية من خÓل رفع التجميد
أاكد وزير اŸوارد اŸائية حسض Úنسضيب ،أامسس ،أان ا أ
عن عديد اŸشضاريع سضيسضمح بتجسضيد ا’سضÎاتيجية منها ،لتعزيز مسضتوى التموين باŸياه ع Èالوطن.
ق -أل ال -وزي -ر ‘ رده ع -ل-ى ال-ن-واب
خ- -لل اج- -ت- -م- -أع- -ه ب- -ل- -ج -ن -ة اŸأل -ي -ة
واŸيزانية للمجلسس الشضعبي الوطني،
إان هذا اإلجراء سضيسضمح بتنفيذ عديد
الÈامج التي جمدت سضأبقأ ،على غرار
–ويل اŸيأه من ا÷نوب إا ¤الهضضأب
العليأ ،حيث أاعد القطأع ﬂططأ بعيد
اŸدى يتنأول خصضوصضأ كيفية التحويل.
وت -ع -د ال -هضض -أب ال -ع -ل -ي-أ اŸن-ط-ق-ة
األفقر من حيث اŸيأه ،حيث يدرسس
القطأع ‘ إاطأر سضيأسضة تهيئة اإلقليم
ومشض- -أري- -ع ل- -ت- -ح -وي -ل اŸي -أه تضض -م 10
–ويلت حددهأ اıطط.
ينقل الفرع األول اŸيأه من منطقة
األغواط إا ¤ا÷لفة Ãقدار  4أامتأر
مكعبة ‘ الثأنية ،من ع Úوسضأرة إا¤
تيأرت وينقل الفرع الثأ ÊاŸيأه من
بوسضعأدة إا ¤عأصضمة الولية اŸسضيلة.
سض -ت -ت -ن-أول ا◊ك-وم-ة ق-ري-ب-أ ك-ي-ف-ي-ة
النطلق ‘ هذا اıطط من بÚ
مواضضيع أاخرى لقطأع اŸوارد اŸأئية،
حيث سضيتم Œسضيده حسضب اإلمكأنأت
اŸألية التي توفرهأ البلد ،بأعتبأره

من ب Úأاولويأت ا◊كومة وكذا القطأع
لتنفيذ اıطط الوطني للري ،يتأبع
الوزير .مضضيفأ““ :الهدف األسضمى هو
تأأم Úالبلد من شضبح ا÷فأف ونقصس
اŸيأه والعجز ‘ التموين ،خأصضة ‘
ميأه الشضرب وميأه السضقي الفلحي““.
ب-خصض-وصس دي-ون ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-يأه
ق- -أل ال- -وزي- -ر ،إان- -ه ““الشض- -غ- -ل الشض -أغ -ل
للقطأع ،نحن نقوم بإأجراءاتنأ وحأليأ

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

لح-ي-أء ل-تسض-هيل العملية
ن-ت-ن-ق-ل ح-ت-ى ل -أ
ع- -ل- -ى اŸواط- -ن““ ،مÈزا أان ال- -ق- -ط- -أع
اسض -ت -ح -دث وسض -ي -ل-ة ال-دف-ع ب-ألصض-ك-وك
وي -ت-وج-ه ح-أل-ي-أ إا ¤وسض-ي-ل-ة ال-دف-ع ع-ن
طريق البطأقأت البنكية.
فيمأ يتعلق ببلديأت ميلة التي ل
ت -ب -ع -د ك -ثÒا ع -ن سض -د ب-ن-ي ه-أرون ول
تسضتفيد منه ،قأل الوزير إانه ” وضضع
برنأمج لتجنيد اإلمكأنأت اŸألية من

‘ إاطار زيارة تفقدية لو’ية تندوف

أاجل “وين  11بلدية شضمأل ولية ميلة
ان -ط -لق -أ م -ن سض -د ب -ن-ي ه-أرون ح-يث
سض -ي -ج -ن -د ال -ق -ط -أع األم -وال ال -ك -أف-ي-ة
للنطلق ‘ العملية خلل .2018
وبشضأأن نقصس “وين بلديأت ولية
البليدة ،كشضف الوزير عن الشضروع ‘
إا‚أز ﬁطة –لية ميأه البحر بغرب
العأصضمة ‘ زرالدة وهو حل اقتصضأدي
أاك Ìلنقل اŸيأه نحو البليدة وبقيمة
مألية أاقل ‘ اإل‚أز ،كمأ سضتدعم من
خللهأ أايضضأ بلدية مفتأح.
وأاثنأء اŸنأقشضة تطرق النواب إا¤
عدة مسضأئل ﬁلية ‘ ›ملهأ ،تخصس
الشض - -ح ‘ “وي- -ن اŸواط- -ن Úب- -أŸي- -أه
الشضروب والشضح ‘ توف Òميأه السضقي
الفلحي ببعضس اŸنأطق ،كمأ تطرق
ب- -عضس ال- -ن- -واب إا ¤دي- -ون ا÷زائ- -ري -ة
للميأهو خأصضة الديون Œأه اإلدارات
واŸؤوسضسضأت والبلديأت وكميأت اŸيأه
اŸتسضربة والتوزيع غ Òالعأدل للميأه
ع Èوليأت الوطن والنقصس اŸسضجل
‘ ح -ف -ر آاب -أر ت -ق -ل -ي -دي -ة ‘ اŸن-أط-ق
الرعويةو خأصضة ‘ منأطق ا÷نوب.

توقيع إتفاقية شسرإكة ب Úبريد إ÷زإئر و إتصسا’ت إ÷زإئر
””الشضعب”” أاشضرفت وزيرة الÈيد و ا’تصضا’ت السضلكية والÓسضلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إاÁان فرعون ‘ ،إاطار زيارة تفقدية قادتها
’تصضا’ت ا÷زائر والرئيسس اŸدير العام Ÿوبليسس ،على
’حد  30أاكتوبر ،2017برفقة اŸدير العام لÈيد ا÷زائر ،اŸدير العام إ
لو’ية تندوف ،يوم ا أ
مراسضيم توقيع اتفاقية شضراكة وتعاون ب ÚاŸتعامل التاريخي اتصضا’ت ا÷زائر ومؤوسضسضة بريد ا÷زائر ،حيث يسضري مضضمون ا’تفاقية نحو Œسضيد
’و ‘ ¤القطاع القاضضية
برنامج ””هيكلي”” يتضضمن ””إاعادة تصضميم وتطوير شضبكة ا’تصضا’ت لÈيد ا÷زائر”” ،تطبيقا لتعليمات وتوجيهات السضيدة ا أ
بÎقية نوعية اÿدمات اŸقدمة للمواطن ومسضاهمة قطاع الÈيد ‘ ،تطوير اقتصضاد الوطن ،من خÓل –قيق مشضروع ا◊وكمة ،الذي يفرضس على
بريد ا÷زائر عصضرنة خدماته ،و–ديثها ،خاصضة فيما يتعلق Ãشضكل ضضعف سضعة التدفق الذي يعرقل عمل الشضبكة الرابطة ب ÚاŸكاتب.
‘ كلمته أاكد اŸدير العأم لÈيد والنقدية Ãأ فيهأ التكفل بأحتيأجأت
أابرزت الوزيرة ‘ هذا الصضدد ،بأأن
بنود التفأقية التي Œمع مؤوسضسضتي ا÷زائ- -ر ع- -ب -د ال -ك -ر Ëدح -م -أ ،Êأان األعوان القتصضأديÿ Úدمأت الشضبكة
ب- -ري- -د ا÷زائ- -ر واتصض- -ألت ا÷زائ- -ر ““الهدف اŸرجو من هذا التفأق هو الÈي- -دي- -ة اŸم- -ت- -دة ع Èك -أف -ة رب -وع
إا‚أز م -نشض -آأت ق -أع -دي -ة ل-لتصض-ألت الوطن.
تهدف إاŒ ¤ديد الشضبكة الÈيدية،
كمأ أاشضرفت وزيرة القطأع خلل
فضضل عن رفع سضعة التدفق إا ¤غأية ذات ت -دف -ق ع -أ‹ ،آام -ن -ة ،م-ن شض-أأن-ه-أ
 2ميغأبأيت من أاجل تأأم Úشضبكة بريد توف Òخدمأت ذات جودة عألية ،قأدرة ه -ذه ال-زي-أرة ال-ت-ف-ق-دي-ة ع-ل-ى ت-دشضÚ
ا÷زائر ،وزيأدة تدفقهأ ،مضضيفة أان على التكفل بألتطبيقأت اŸعلومأتية ث -لث -ة م -ك -أتب ب -ري-دي-ة عﬂ Èت-ل-ف
هذه اÿطوة تعد –ضضÒا نحو أافق واÿدمأت ا◊ألية وتلك اŸسضتقبلية .منأطق ولية تندوف ،حيث اسضتفأدت
الن - -ط - -لق ‘ مشض - -أري - -ع اÿدم - -أت كمأ سضتسضمح هذه اŸنشضآأت بتطوير منهأ كل من أاحيأء موسضأ ،ÊالرمأضضÚ
ال -عصض-ري-ة ،م-ث-ل ال-ت-ج-أرة اإلل-كÎون-ي-ة خدمأت الÈيد اإللكÎونية والرقمية واŸسض- -ت- -ق -ب -ل وذلك ب -ه -دف ت -دع -ي -م
والدفع اإللكÎو ،Êحيث يكلف هذا واسض- -ت- -ي- -ع- -أب اح- -ت- -ي- -أج- -أت ج- -م- -ي -ع وت-ع-زي-ز ال-ك-ث-أف-ة الÈي-دي-ة بأŸنطقة،
اŸشضروع الذي سضيجسضد على مراحل اŸت - -ع - -أم - -ل ÚاŸت - -زاي - -دة› ‘ ،أل وت-وف Òاÿدم-أت اŸسض-ت-ح-دث-ة لÈي-د
اÿدمأت الÈيدية واÿدمأت اŸألية ا÷زائر.
حوا‹  6ملي Òدينأر جزائري.

‘ اطار أاجهزة دعم التشضغيل سضنة  ، 2018زما‹:

“ويل أإزيد من  29.000مشسروع ’نشساء مؤوسسسسات مصسغرة

العدد

17478

’دارات
أابدى حرصضه على تعميم الرقمنة با إ
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حجار يدشسن هياكل ومرإفق جامعية Ãعسسكر

قام وزير التعليم العا‹
والبحث العلمي الطاهر حجار،
’ول ،بزيارة
مسضاء أامسس ا أ
تفقدية إا ¤و’ية معسضكر،
أاشضرف خÓلها على تدشضÚ
مقر عمادة جامعة مصضطفى
اسضطنبو‹ 8 ،آا’ف مقعد
بيداغوجي وإاقامة جامعية
للبنات بطاقة  2000سضرير،
كلفت مبلغا يزيد عن  5مÓيÒ
دينار.

معسسكر :أام ا.Òÿسش

ع -ن ه -ذه اŸراف -ق ال-ت-ي دخ-لت
حيز اÿدمة مطلع اŸوسضم ا÷أمعي ا÷أري ،قأل وزير
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-أ‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ال-ط-أه-ر ح-ج-أر ،إان-هأ
مشضأريع طموحة جأءت ضضمن برنأمج رئيسس ا÷مهورية
لضضمأن ظروف مثألية لطلبة جأمعة معسضكر ،مشضÒا إا¤
أان الدولة مأضضية ‘ –سض Úظروف الطلبة ‘ الشضق
الج-ت-م-أع-ي اŸت-ع-ل-ق خ-أصض-ة ب-أإلي-واء ،ل-دى ح-ديثه عن

ف- -أئضس ‘ األسضّ- -رة ت- -ع- -رف- -ه م- -دي- -ري -ة
اÿدم -أت ا÷أم -ع -ي -ة Ÿعسض -ك -ر م -ق-در
بـ 1500سضرير غ Òمشضغول.
ك -م -أ اأوضض -ح وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-أ‹
وال -ب -حث ال -ع-ل-م-ي ،ب-خصض-وصس اŸط-لب
ال-ق-د Ëلسض-ك-أن ولي-ة م-عسض-ك-ر اŸت-ع-لق
ب -إأنشض -أء ك -ل -ي -ة ال -طب ،أان األم -ر ‡ك -ن
مسضتقبل ،غ Òأانه يتعلق بتوف Òشضروط،
م -ن -ه -أ ت -وف -ر ال -ولي -ة ع -ل -ى مسض -تشض-ف-ى
جأمعي والتأأط Òالنوعي والعدد الكأ‘
م -ن ال-ط-ل-ب-ة اŸوج-ه Úل-دراسض-ة ال-طب،
حيث يزاول أابنأء الولية من طلبة الطب
دراسضتهم بجأمعأت الوليأت اÛأورة،
ع -ل -ى غ -رار سض -ي -دي ب -ل-ع-ب-أسس ،وه-ران،
مسض -ت -غ -أ Âوت-ل-مسض-أن.واسض-ت-حسض-ن وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-أ‹
والبحث العلمي الطأهر حجأر ،مبأدرة جأمعة معسضكر
لرقمنة مصضأ◊هأ ،على غرار مصضألح اŸكتبة اŸركزية،
مشضÒا أان مصضألح القطأع حريصضة على تعميم اسضتعمأل
الرقمنة بعد األشضواط النأجحة التي قطعتهأ ‘ شضأأن
عمليأت التسضجيل اللكÎو.Ê

حسضبÓوي يرافع Ÿواكبة التحو’ت و تطور العلوم الطبية

ضسرورة إعادة تأاسسيسس إإ’طار إلقانو Êلقطاع إلصسحة

جدد وزير الصضحة والسضكان
وإاصضÓح اŸسضتشضفياتﬂ ،تار
حسضبÓوي ،أامسس ،با÷زائر
العاصضمة ،التأاكيد على ضضرورة
اعادة تأاسضيسس ا’طار القانوÊ
لقطاع الصضحة Ÿواكبة
التحو’ت التي تعرفها ا÷زائر
والتطورات التي تشضهدها
العلوم الطبية.
أاوضض -ح حسض -ب -لوي أام -أم اعضض-أء
÷ن -ة اŸأل-ي-ة واŸي-زان-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس
الشضعبي الوطني ،أان قأنون الصضحة
ا◊أ‹ ““ي- - - - -ع- - - - -ود إا ¤سض- - - - -ن- - - - -وات
ال- -ث- -م- -أن- -ي- -ن- -ي -أت““ وأان ““ا◊أج -ي -أت
الصضحية ا◊ألية تقتضضي إاحداث إاطأر تشضريعي وتنظيم
يواكب التحولت الجتمأعية والقتصضأدية التي تعرفهأ
ا÷زائر والتطورات اŸعتÈة التي ميزت العلوم الطبية““.
واع- -ت Èال- -وزي -ر أان اإلط -أر ال -تشض -ري -ع -ي ال -ذي يسضÒ
القطأع حأليأ ““بلغ حدوده اŸوضضوعية من النجأعة وبأت
يشض- -ك -ل ع -أئ -ق -أ ام -أم ت -ط -ور وعصض -رن -ة ال -ق -ط -أع ورف -ع
التحدي““ ،مشضÒا ا ¤وجود ““فراغ قأنو Êل يسضمح
Ãرافقة وتطوير اŸنظومة الصضحية بأ÷زائر““.
وسض -يسض -م -ح الط-أر ال-تشض-ري-ع-ي ا÷دي-د ك-م-أ ق-أل ب
““اسضتحداث وظيفة التخطيط السضÎاتيجي ‘ ›أل
الصض -ح -ة قصض -د ت -ف-أدي الخ-ت-للت اÙت-م-ل-ة وضض-م-أن
السض Òا◊سضن للمنظومة وإادمأج قدرات القطأع اÿأصس
وفق مبدأا التكأمل““ .وبعد أان ذكر بألÈنأمج اÿأصس
ب -إأع -أدة ت -ن -ظ -ي -م اŸؤوسضسض -أت الصض-ح-ي-ة ““ال-ذي ه-و ق-ي-د
العداد““ ،أاكد حسضبلوي أان الهدف من هذه اإلجراء هو
““القضضأء جذريأ على األسضبأب التي أادت إا ¤تدهور
ال-ق-ط-أع وذلك ب-ت-وف Òاآلل-ي-أت ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-إأح-داث ق-ف-زة
نوعية ‘ اŸنظومة الصضحية الوطنية““.
ﬁافظة الغابات
بجيجــــل
شضرعت ﬁافظة الغابات بجيجل ‘ عملية
تعويضس اŸتضضررين جراء حرائق الغابات للموسضم
’خÒة ،تنفيذا للمقرر
ا◊ا‹ ،كما أاوضضحت هذه ا أ
رقم  1434اŸؤورخ ‘ الثا Êعشضر من شضهر أاكتوبر من
السضنة ا÷ارية ،واŸقرر رقم  1501اŸؤورخ ‘ الثالث
والعشضرين من نفسس الشضهر ،والصضادرين عن وزير
الفÓحة ،التنمية الريفية والصضيد البحري.
’“ام العملية ‘ ظروف مÓئمة ،أاسضندت العملية
و إ
إا ¤الشضركة ا÷هوية للهندسضة الريفية وحددت
’‚از بـ 06أاشضهر ،وذلك ابتداء من تاريخ
مدة ا إ
إامضضاء هذه الصضفقة.

وجدد التأأكيد على مسضأألة تكريسس
›أنية العلج ‘ اŸؤوسضسضأت العمومية
الذي هو ““مبدأا ل رجعة فيه““ ،لكن
ب-أŸق-أب-ل شض-دد ع-ل-ى ضض-رورة ““اع-ت-مأد
نظم جديدة ‘ التسضي Òتعتمد على
اإلنصضأف وتنويع مصضأدر التمويل““.
وب -أل -نسض -ب -ة ل-ل-م-ي-زان-ي-ة اıصضصض-ة
للقطأع ‘ مشضروع قأنون اŸألية 2018
 ،أاشض- -أر ال- -وزي- -ر ا ¤أان- -ه -أ  ⁄تشض -ه -د
ارتفأعأ مقأرنة بتلك التي رصضدت ‘
ق - -أن- -ون اŸأل- -ي- -ة لسض- -ن- -ة - - ‡ ،2017أ
يسض -ت -وجب ك -م -أ ق -أل ““سض -د ال-ع-ج-ز ‘
ال- -ت- -غ- -ط- -ي- -ة الصض- -ح- -ي- -ة ع Èت- -رشض -ي -د
النفقأت““ .و‘ موضضوع آاخر ،نفى وزير
الصض- - -ح- - -ة األخ - -ب - -أر اŸت - -داول - -ة ب - -خصض - -وصس اح - -أل - -ة
السضتشضفأئي Úا÷أمعي““ Úاجبأريأ““ على التقأعد ،مؤوكدا
أانه ““ ⁄يتم اجبأر أاي منهم على التقأعد دون رغبته““،
مÈزا أان الوزارة ““قأمت فقط بأسضتبدال السضتشضفأئيÚ
ا÷أم - -ع - -ي Úال- -ذي- -ن يشض- -رف- -ون ع- -ل- -ى ب- -عضس القسض- -أم
بأŸسضتشضفيأت بأأطبأء آاخرين أاقل سضنأ ،وهذا ““ضضمأنأ
لتكوينهم و–ضضÒهم لتو‹ اŸسضؤوولية““.
وبخصضوصس هجرة العديد من الطبأء ا÷زائري Úا¤
اÿأرج ،اعت Èالوزير أان القضضية ““ظأهرة عأŸية وليسضت
اسضتثنأء جزائريأ““ .كمأ تطرق الوزير خلل العرضس الذي
قدمه أامأم أاعضضأء ÷نة اŸألية واŸيزانية ا““ ¤ا÷هود
التي بذلتهأ الدولة ‘ السضنوات األخÒة لتطوير قطأع
الصض- -ح- -ة ب -ت -وف ÒاŸراف -ق الصض -ح -ي -ة وت -ك -وي -ن اŸورد
ال -بشض -ري““ .وق -أل ال -وزي -ر إان -ه ““ب -أل -رغ-م م-ن ك-ل اŸوارد
البشضرية التي ” تكوينهأ ،فأن قطأع الصضحة ل يزال
ع- -أج- -زا ع- -ن ت- -غ- -ط- -ي- -ة ك- -ل اح- -ت- -ي -أج -أت اŸؤوسضسض -أت
السضتشضفأئية ع Èالوطن بألنظر ا ¤شضسضأعة مسضأحة
ا÷زائر““.

إلشسروع ‘ تعويضس إŸتضسررين من إ◊رإئق

أاعلن وزير العمل والتشضغيل و الضضمان ا’جتماعي مراد زما‹ امسس ا’ثن Úبا÷زائر العاصضمة أانه سضيتم خÓل سضنة
“ 2018ويل 29.605مشضروع ’نشضاء مؤوسضسضات مصضغرة ‘ اطار الوكالة الوطنية لدعم تشضغيل الشضباب والصضندوق الوطني
للتام Úعن البطالة .ولدى عرضضه ميزانية القطاع لسضنة  2018أامام ÷نة اŸالية واŸيزانية باÛلسس الشضعبي الوطني
أاوضضح الوزير أانه سضيتم “ويل  29.605مشضروع سضنة  ‘ 2018إاطار أاجهزة دعم التشضغيل من بينها  17.605مشضروع سضيتم
“ويلها ‘ اطار الوكالة الوطنية لدعم تشضغيل الشضباب و 12.000مشضروع ‘ اطار الصضندوق الوطني للتام Úعن البطالة.
 ,2008بإأدمأج أاك Ìمن  2مليون شضأب اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن أام-أك-ن ع-ملهم .وأاشضأر
بخصضوصس حصضيلة اŸشضأريع التي ”
“وي -ل-ه-أ م-ن-ذ وضض-ع ه-ذه الج-ه-زة أاشض-أر ط -ألب ع -م -ل ألول م -رة ,م -ن -ه -أ  41.007السض -ي -د زم -أ‹ اأن اŸن -ظ -وم -ة ال -وط -ن -ي-ة
زم- -أ‹ ا ¤أان -ه ” اسض -ت -ح -داث  512.472شضأب مدمج خلل التسضعة أاشضهر األو ¤ل-لضض-م-أن الج-ت-م-أع-ي ت-رت-ك-ز ع-ل-ى مبدأا
م - -ؤوسضسض - -ة مصض - -غ - -رة سض- -م- -حت ب- -خ- -ل- -ق من سضنة  2017مÈزا أان  98بأŸأئة من التضضأمن وتشضمل تغطية واسضعة تتضضمن
 1.153.679منصضب شضغل مÈزا أان  10عمليأت اإلدمأج اŸنجزة خلل السضنة ال -ت -أأم Úع-ن اŸرضس وال-ع-ج-ز واألم-وم-ة ل -ع -ط-ل األم-وم-ة و 12م-ل-ي-أر دج ل-لتكفل
بأŸأئة من هذه اŸؤوسضسضأت اŸصضغرة ” ا÷أرية “ت ‘ القطأع القتصضأدي و 2وح -وادث ال -ع -م-ل واألم-راضس اŸه-ن-ي-ة و Ãصض- -أري- -ف تصض- -ف- -ي- -ة ال -دم ل -ل -مصض -أبÚ
ب- -أŸأئ -ة ف -ق -ط ‘ ال -ه -ي -ئ -أت اإلداري -ة .األداءات ال-ع-أئ-ل-ي-ة وال-ت-أأم Úع-ن ال-بطألة بألقصضور الكلوي وكذا جراحة القلب ‘
اسضتحداثهأ من قبل العنصضر النسضوي.
إاطأر إاتفأقيأت مع العيأدات اÿأصضة إا¤
جيجل :خالد العيفة
و‘ ذات السضيأق أاضضأف أانه ” توجيه وأاضضأف السضيد زمأ‹ أان قطأعه بأشضر ‘ وال- -ت- -ق- -أع -د وال -وف -أة,ح -يث ف -أق ع -دد
أاصض- -ح- -أب اŸشض- -أري- -ع خ- -لل السض- -ن- -وات ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ه Òق-وائ-م اŸسض-ت-ف-ي-دي-ن م-ن اŸؤومن Úالجتمأعي 13 Úمليون منتسضب ج-أنب ج-زا‘ اŸسض-تشض-ف-ي-أت ال-ع-م-وم-ية
لشضأرة ،بلغت عدد الشضجÒات التي يتم غرسضهأ مأ
ل إ
الخÒة ن -ح -و ق -ط -أع-أت ﬁدث-ة ل-لÌوة جهأز اŸسضأعدة على الدمأج اŸهني لنظأمي األجراء وغ Òاألجراء .و‘ هذا الذي يتم دفعه من قبل صضنأديق الضضمأن
يعأدل  20407شضجرة زيتون 2627 ،شضجرة مثمرة من ﬂتلف
ومنأصضب شضغل حيث أان  36بأŸأئة من حيث تشض Òا◊صضيلة اŸنجزة من  2012الصض- -دد ت- -ط- -رق ال- -وزي- -ر ا ¤ال -ن -ف -ق -أت اإلج -ت -م -أع -ي .و بشض -أأن م -راق -ب -ة احÎام
األنواع ،بأإلضضأفة إا ¤تهيئة اŸسضألك الغأبية التي تضضررت
إا ¤غ- -أي -ة سض -ب -ت -م 2017 Èإا ¤اسض-ق-أط السض-ن-وي-ة Ÿن-ظ-وم-ة الضض-م-أن الجتمأعي قوان Úالعمل أابرز أان مصضألح مفتشضيأت
جراء حرائق الغأبأت على مسضأفة  21كلم.
اŸشضأريع اŸمولة خلل التسضعة أاشضهر
الو ¤م- -ن سض- -ن- -ة  2017ت-خصس ق-ط-أع  73.720شض-أب م-ن ق-أئ-م-ة اŸسض-ت-ف-ي-دين ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ك-م-أ ق-أل ب-ن-ف-ق-أت الصض-ح-ة العمل قأمت منذ بداية السضنة إا ¤غأية
أامأ بألنسضبة ÿليأ النحل ،تربية الدواجن واألبقأر وكذا
ال -ف -لح -ة و أازي -د م-ن  13ب-أŸأئ-ة تتعلق وه-ذا لسض-ي-م-أ لسض-ب-أب م-ت-ع-ل-ق-ة ب-وجود للمؤومن Úلهم اجتمأعيأ وذوي حقوقهم  30سض-ب-ت-م ,2017 Èب  182.619زيأرة
ال-ب-ي-وت ال-ب-لسض-ت-ي-ك-ي-ة ،ف-إأن ال-ت-ع-ويضضأت ،بحسضب ﬁأفظة
ب -ألصض -ن -أع-ة و  10ب-أŸأئ-ة ق-ط-أع ال-ب-ن-أء مسضتفيدين يزاولون الدراسضة ,وازدواجية حيث تخصضصس مأ يقأرب  200مليأر دج تفتيشس ,أادت إا– ¤رير ﬁ 33 161ضضر
الغأبأت ،تتكفل بهأ مديرية اŸصضألح الفلحية طبقأ للمقرر
رق - -م  .1433ك- -م- -أ أاك -دت ﬁأف -ظ -ة ال -غ -أب -أت أان ع -م -ل -ي -ة
والشض -غ -أل ال -ع -م-وم-ي-ة وال-ري .و ‘ ه-ذا السض -ت -ف -أدة م -ن أاج -ه -زة أاخ -رى وغ-ي-أب لتعويضس األدوية ,وأاك Ìمن  14مليأر دج ﬂألفة.
السض -ي-أق ذك-ر ال-وزي-ر أان ت-رق-ي-ة ال-تشض-غ-ي-ل
انطÓق ﬁاضضرات مهنية بÚ
يشض -ك -ل م-ن-ذ سض-ن-ة  2000أاح -د ““اÙأور
ا÷مارك والشضرطة
ذات األول- - -وي- - -ة ال - -كÈى““ ‘ ب - -رن - -أم - -ج
ا◊كومة بحيث سضأهم القطأع ‘ اعداد
تعزيز روابط التصضأل ب ÚاŸديريت Úوالتعأون اŸشضÎك
انطلقت ،أامسس ،اÙاضضرات اŸهنية اŸشضÎكة ب› Úأل مكأفحة ا÷رÁة اŸنظمة Ãختلف أاشضكألهأ.
السض -ي -أسض-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تشض-غ-ي-ل وم-ت-أب-ع-ة
لمن الوطني ،أان بحكم تواجدهمأ ‘ مكأن جغرا‘ واحد والذي يصضب ‘
بدوره أاشضأر مدير التعليم واŸدارسس ل أ
ا÷مارك والشضرطة ترقية لÓتصضال اÿارجي
ت -ن-ف-ي-ذه-أ ب-ت-ق-ي-ي-م وضض-ب-ط سض-وق الشض-غ-ل
وإارسضاء للتنسضيق والتعاون من خÓل الرسضكلة التحديأت التي تواجههأ اŸصضألح النظأمية تبقى واحدة رغم مصضلحة الوطن واŸواطن ،ومن ثم فسضلسضلة اÙأضضرات
واقÎاح ك -ل ال -ت -داب Òال -ت -ي م -ن شض-أأن-ه-أ
والتكوين ،للسضماح بتكريسس التطبيق السضليم اختلفهأ ،على اعتبأر أانهأ “سس بألنسضق اÛتمعي ‘ شضقه سضتنظم على مدار السضنة وفق برنأمج ﬁكم ومسضطر بعد أان
ت -رق -ي -ة ال -تشض -غ -ي -ل وا◊د م -ن ال-ب-ط-أل-ة.
للقوان Úوالتشضريعات وتقد Ëخدمة عمومية الجتمأعي والقتصضأدي ومن ثم يتع Úالرفع من مسضتوى ح -ظ -يت Ãواف-ق-ة ق-ي-أدت-ي األم-ن ال-وط-ن-ي وا÷م-أرك.أاشض-أر
ويتجلى هذا الهتمأم بإأدراج اجراءات
لمن الوطني تو‹
طيبي أان اŸديرية العأمة ل أ
راقية ‘ ،ظل اسضÎاتيجية عملياتية مشضÎكة ‘ ا÷ه- -أزي- -ن وت- -أأطÒه- -م- -أ ‘ ﬁأرب- -ة ا÷رÁة
أاه-م-ي-ة ب-أل-غ-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن ،سض-واء ك-أن قأعديأ ‘ الهيئت ،Úمبنية أاسضأسضأ على التعأون والتنسضيق والتشضأرك ‘
ت -رم-ي ا ¤تشض-ج-ي-ع وتسض-ه-ي-ل اسض-ت-ح-داث
إاطار مناخ مهني بحت مبني على احÎام صضÓحيات اŸنظمة وإادارة األزمأت ‘ اŸيدان.من جهته
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صضفوف األمن ع Èمدارسس الشضرطة ،أاو خلل اأداء اŸهأم ،كون الغأية واحدة وهي إاعطأء خدمة عمومية
النشضأطأت من قبل الشضبأب والبطألÚ
ك Óالطرف .Úركز مدير شضرطة ا◊دود عبد ا◊ميد قوسضأم،
ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ال -ع-م-ل اŸشضÎك لسض-ت-غ-لل ك-ل عملياتية مشسÎكة مزاولة عنأصضر الشضرطة Ÿسضأرهم اŸهني أاو راقية لكل مرتأدي اŸراكز ا◊دودية والتعريف بصضلحية
أاصض-ح-أب اŸشض-أري-ع ,ع-ن ط-ري-ق ال-وكألة
ت -ك-وي-ن-أ ت-خصضصض-ي-أ ل-ب-عضس اŸصض-أل-ح ،وم-ن ث-م ومهأم ا÷هأزين ألداء مهأمهم ‘ إاطأر القوان Úوالتنظيمأت
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االلووططننيية لللتدأأعممÚتشضعلعيىلالابلشطضأبلأةب.وولاقلدصضن”دوق‘ ت- -أأت -ي ه -ذه اÙأضض -رات اŸه -ن -ي -ة اŸشضÎك -ة م -ت -أب -ع -ة مقتضضيأت العوŸة وتأأهيل الكفأءات والبحث ‘ من خÓل إلتنسسيق
لطأرات العأمة على سضأرية اŸفعول.
فأÙأضضرات اŸوجهة ل إ
وأاشضأر إا ¤أانه سضيتم عقد لقأءات جهوية لتقييم هذه
وإلتعاون
ه -ذا الشض -أأن ات -خ -أذ ع -دة ت -داب Òل-دع-م للدورات التكوينية السضأبقة بني ا÷هأزين لتحقيق التفأعل
اŸسضتوى اŸركزي للمؤوسضسضت ،Úسضيتم تعميمهأ
أافصض -ل سض -ب -ل ال -ت -ع -أون ب Úا÷ه -أزي-ن ‘ ن-فسس
ع Èكل اŸراكز ا◊دودية جهويأ وﬁليأ ،أاي اÙأضض -رات ون -ق -ل أاه -م النشض -غ -ألت اŸط -روح -ة إلي -ج-أد
حركية انشضأء مؤوسضسضأت مصضغرة ,والتي والتكأمل ‘ األداء اŸهني ‘ اŸيدان وتعزيز الندمأج ب Úا◊يز ا÷غرا‘ اŸشضÎك ‘ ،إاطأر مأ تقتضضيه
ب -دوره -أ سض-أه-مت ‘ ال-ن-م-و الق-تصض-أدي اŸصضألح لتحقيق ا◊مأئية اŸطلوبة لكل اŸراكز ا◊دودية القوان Úوالنصضوصس التنظيمية و–ديد اŸسضؤووليأت وتقييم عﬂ Èت - -ل - -ف اŸوان - -ئ واŸط - -أرات واŸراك - -ز ا◊دودي - -ة ا◊لول اŸنأسضبة لهأ .فألهدف واحد ،من خلل –سضÚ
واسضتحداث عدد هأم من فرصس العمل .الÈية وا÷وية والبحرية.أاكد اŸراقب العأم الرئيسضي جمأل األداء ‘.اŸق -أب -ل أاوضض -ح ﬁأف-ظ الشض-رط-ة ط-ي-ب-ي ح-م-ي-د ،اŸشضÎكة ب Úا÷مأرك والشضرطة.أامأ عمأر فأضضل اŸدير صضورة ا÷زائر لدى الهيئأت واŸنظمأت الدولية ،خأصضة تلك
لعلم اآل‹ والتصضأل للمكتب ا÷هوي ا÷زائر  -التي تراقب وتتحكم ‘ اŸراقبة الÈية وا÷وية للمسضأفرين
وف -ي -م -أ ي -ت -ع-ل-ق ب-ج-ه-أز اŸسض-أع-دة ع-ل-ى بريكة ،مدير التصضأل على مسضتوى ا÷مأرك ،أان اللقأء الذي رئيسس مكتب التصضأل والعلقأت العأمة Ãديرية شضرطة الفرعي ل إ
اإلدمأج اŸهني ,أاكد الوزير أانه سضمح يجمع ب Úالهيئت Úسضيضضع أاسضسس التعأون وتبأدل اÈÿات ا◊دود ،أان اللقأء تنسضيقي وتكويني وتشضأوري يعنى بألتصضأل خ-أرج-ي-ة ،ف-أأوضض-ح أان ال-ل-ق-أء ،زي-أدة ع-ل-ى ال-ط-أب-ع ال-ت-كويني وت -وج -ي -ه اÙأضض -رات ل -ك -ل األع -وان ال-ع-أم-ل ‘ ÚاŸي-دان
والعمل ‘ إاطأر مراقبة وتأأط Òاÿدمة العمومية ،لسضيمأ ‘ اŸؤوسضسضأتي ب Úهيئت Úنظأميت Úعريقت Úويندرج ‘ إاطأر والتعليمي ،يهدف إا ¤إارسضأء ثقأفة جديدة لدى منتسضبي Ÿعرفة الصضلحيأت وتقليصس السضتثمأر ‘ العأمل البشضري.
منذ جوان

إسستغÓل إŸقومات إŸيدإنية للجهازين Ÿكافحة إ÷رÁة إŸنظمة أإولوية

سسعاد بوعبوشش

ال -ت -ع-ويضض-أت ه-ذه سض-ت-مسس ج-م-ي-ع اŸتضض-رري-ن ‘ ﬂت-ل-ف
منأطق الولية.للتذك ،Òتسضببت ا◊رائق ‘ إاتلف 1119
هكتأر من الغأبأت تضضم أاشضجأر البلوط والفل ،Úبأإلضضأفة
إا ¤أادغأل وأاعشضأب جّراء  105حريق اندلعت منذ مطلع
جوان اŸأضضي بألولية ،و” تسضخ Òأاثنأءهأ وسضأئل مأدية
معتÈة تأبعة لوحدات اإلطفأء من ﬂتلف بلديأت الولية،
ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن الصض-ع-وب-أت ال-ك-بÒة ال-ت-ي واج-ه-ه-أ أاع-وان
اإلطفأء إلخمأد ا◊رائق وذلك بسضبب التضضأريسس ا÷بلية
الوعرة ،نأهيك عن الظروف اŸنأخية ح Úنشضوب ا◊رائق.
واسضتنأدا لبيأنأت ا◊مأية اŸدنية ،فإأنّ أاغلب اŸنأطق
ب -أل -ب-ل-دي-أت الشض-رق-ي-ة ل-ل-ولي-ة ،سضّ-ج-لت أاك Èع-دد م-ن ه-ذه
ا◊رائق منذ بداية فصضل الصضيف للسضنة ا◊أل ،خأصضة منهأ
تلك التي تقع بدائرة ““اŸيلية““ التي كأنت األك Ìتضضررا
ج -راء ح -رائ -ق ال -غ -أب-أت ،ح-يث ّ” تسض-ج-ي-ل خسض-أئ-ر م-أدي-ة
ببلديتي ““أاولد يحيى خدروشس““ و«اŸيلية““ ،تضضأف إاليهأ
حرائق متفرقة بأ÷هت Úا÷نوبية والغربية للولية ،شضملت
بلديأت ““العوانة““ و«تأكسضأنة““ و«زيأمة منصضورية““ و«بودريعة
ب -ن ي -أج -يسس““ و«سض -ل -م -ى ب-ن زي-أدة““ و«ج-ي-ج-ل م-رك-ز““ .ك-م-أ
سض -خ -رت ا◊م -أي -ة اŸدن-ي-ة أاك Ìم-ن  250ع-ون ت-دخ-ل م-ن
ﬂت- -ل- -ف ال- -رتب و 70شض -أح -ن -ة ّﬁم-ل-ة بصض-ه-أري-ج وع-ت-أد
لسضعأف واإلنقأذ.
ل إ
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أعت Èأن أÿلفية ألدينية هي من صسنعت نوفم ،Èعيسسى:
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ألرئيسسة أŸديرة ألعامة لـ ““ألشسعب““ ‘ ندوة تاريخية باŸدية

إلشسروع ‘ إحصساء إألئمة إلذين إلتحقوإ بالثورة إلتحريرية وإسستشسهدوإ إلث ـ ـ ـورة منحتن ـ ـ ـ ـا أإك ـ ـ ـ Ìمـ ـن خارطـ ـة طري ـ ـ ـق
أأعلن وزير ألشسوؤون ألدينية وألأوقاف ﬁمد عيسسى ،عن ألشسروع ‘ عملية أإحصساء ألأئمة ألذين
ورسسخ ـ ـ ـت فين ـ ـ ـا إل ـ ـ ـروح إلنوفمÈيـ ـ ـة
ألتحقوأ بالثورة ألتحريرية وأسستشسهدوأ ،وكذأ ألذين أغتيلوأ ‘ مرحلة أŸاأسساة ألوطنية ،مÈزأ ألدور
حياة.ك

ألكب Òألذي قام به هوؤلء للحفاظ على أ÷زأئر أأمة مسسلمة.

اع -ت Èع -يسض -ى خ Ó-ل اف -ت -ت -اح-ه،
أامسض ،اأ’ي - -ام ال - -دراسض - -ي- -ة اÿاصض- -ة
Ãناسضبة الذكرى ’ 63ند’ع ثورة 1
نوفم ،Èأان ““نوفم Èمن أايام الله التي
’ يجوز أان تنسضى أاو “حى““ وأانه
““ضضم Òاأ’مة الدينية““ ،داعيا اأ’ئمة
ا◊اضضرين ‘ اللقاء إا ¤تبليغ رسضالة
ن- -وف- -م ،Èو«ه- -م ’ ي- -ح- -ت- -اج -ون إا¤
تعليمة وزارية ليقوموا بواجبهم Œاه
أابناء وطنهم ورواد بيوت الله““.
قال عيسضى ،إان الربط ب Úا◊دث
الوطني والديني حقيقة ‘ ا÷زائر،
ت -ت -م -ث -ل ‘ صض -دق ع -اط -ف-ة الشض-عب،
مشضÒا إا ¤اÿل -ف -ي -ة ال -دي -ن -ي -ة ال-ت-ي
صض -ن -عت ن -وف -م ،ÈمÈزا أان ““ن-وف-مÈ
سضيكون ذكرى وخيا’ إاذا  ⁄نحسضها،
كما أاحسض الصضحابة الكرام الغزوات““،
ودع-ا إا ¤ت-ل-ق Úأاب-ن-ائ-ن-ا ال-تضض-ح-يات
ا÷سضام التي كابدها أاجدادهم من
أاج -ل ع -زة ال -وط -ن ،م -ق -ت-دي-ن ب-ذلك
بالرسضول  -عليه السضÓم  ‘ ،-سضياق
ال- -وف- -اء ل -لشض -ه -داء اأ’ب -رار ،وال -ث -ورة
اÛي -دة ال -ت -ي ات -خ -ذت ل -ه -ا شض -ع-ار
““قسضماً““ ،مسضتشضهدا ببيت من قصضيدة
شضاعر الثورة مفدي زكريا حينما قال
““ن -وف -م ...Èب -ا÷زائ -ر ب -درا وق -م-ن-ا
نضض-اه-ي صض-ح-اب-ة ب-در““ ،وه-و تشض-ب-ي-ه

وك -ان م -ن ا’أوائ -ل ال -ذي-ن شض-رح-وا
““اŸوطاأ لÓأمام مالك““ ‘ اŸغرب
الكب Òكما اأنه اإمام مسضجد ،والذي
كان ‘ نفسض الوقت قائدا للجيشض
ال- -ب- -ح- -ري ،وك -ان يصض -د ه -ج -م -ات
الصض -ل -ي -ب -ي Úع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة الشض-رق
ا÷زائري ،كما ذكر اأسضماء اأخرى.

زوخ :إإذإ عاد إلشسهدإء فلن
يكونوإ رإضس Úعنا

للثورة بغزوة بدر التي انتصضر فيها
اإ’سضÓم على الكفر.

إلطائفية تريد تقسسيم إ÷زإئر
ك -م -ا ح -ذر ال -وزي -ر ع -يسض-ى م-ن
ال- -ف- -رق ال -ط -ائ -ف -ي -ة ك -ا’أح -م -دي -ة
والكركرية واÓŸحدة التي ظهرت
م - -وؤخ - -ر وال - -ت - -ي ج- -اءت ““ل- -تشض- -وه
اŸشضهد““ ،با’إضضافة اإ ¤الشضعوذة
وا’إب-اح-ي-ة وال-ت-م-اث-ل وك-ل-ه-ا ““اأمور
غريبة جاءت لتشضوشض على اأصضالة
الشضعب ا÷زائري ،والتي تريد اأن
ت - -قسض - -م- -ه ‘ ،ح Úاأن م- -ذه- -ب- -ن- -ا
واحد““.
من جهته ابرز اÛاهد ﬁمد

الصضغ Òبن عÓم ‘ مداخلته البعد
ال -وط -ن -ي ‘ اÿط-اب اŸسض-ج-دي،
م - -ت - -وج - -ه - -ا اإ ¤ا’أئ - -م - -ة ال - -ذي- -ن
يضض - -ط - -ل - -ع - -ون ب - -دور ال - -ت- -وج- -ي- -ه
وا’إرشض- -اد ،وم- -ن اج- -ل ت -زوي -ده -م
بالروح الوطنية انطÓقا من ثورة
ن -وف -م Èواسض-وة ب-ال-رسض-ول  -ع-ل-ي-ه
الصضÓة والسضÓم.
فضضل بن عÓم اأن يعود للتاريخ
ويÈز اأسضماء كاد يطويها النسضيان
““ب- - -ل ’ ي - -ع - -رف - -ه - -ا ال - -ك - -ث Òم - -ن
ا÷زائري Úبالرغم من انها تركت
اأثارا ’ “حى““ ،منهم اأبو مروان
البو ،Êالذي يوجد قÈه ‘ عنابة
وق -د ك -ان م -ن ك -ب-ار ع-ل-م-اء زم-ان-ه

أاما وا‹ ا÷زائر عبد القادر زوخ،
فقد قال ‘ مداخلته باŸناسضبة بلغة
الصضراحة““ ،أان الشضهداء اأ’برار إاذا
عادوا إا ¤ا◊ياة ،فإانهم لن يكونوا
راضض Úع -ن -ا ،أ’ن -ه -م ت-رك-وا ل-ن-ا ب-ي-ئ-ة
ن-ظ-ي-ف-ة وﬁي-ط-ا سض-ل-ي-م-ا  ⁄نحافظ
عليهما““.
و–دث زوخ ع- - - -ن سض - - -ل - - -وك - - -ات
اŸواطنŒ Úاه بيئتهم وعن التبذير
‘ اسضتهÓك اÿبز الذي ينهى عنه
الدين ،مفيدا أان  10أاطنان من اÿبز
ترمى ‘ اŸزابل أاسضبوعيا ،باإ’ضضافة
إا ¤القمامات اŸنتشضرة ‘ الشضوارع
وال -ت-ي ع-ج-زت مصض-ال-ح ال-ن-ظ-اف-ة ‘
البلديات واŸؤوسضسضات كـ ““نات كوم““،
و«إاكسضÎا -نيت““ عن اإ’حاطة بها،
رغم تخصضيصض ما ’ يقل عن 400
مليار سضنتيم ’قتناء وسضائل التنظيف
وŒنيد  12أالف عون نظافة.

أشسرف على حفل أنتهاء حفر نفق ألقنطاسس ،زعÓن:

مشساريع إلسسكة إ◊ديدية مدرسسة تطبيقية للمهندسس Úإ÷زإئريÚ
لشسغال ألعمومية
أعت Èوزير أ أ
وألنقل عبد ألغني زعÓن ،أمسس،
با◊سسينية (ع Úألدفلى) ،إأ‚از
مشساريع ألسسكة أ◊ديدية Ãثابة
““م -درسس -ة ت -ط -ب -ي -ق -ي-ة““ ب-ال-نسس-ب-ة
ل- - -ل- - -م- - -ه- - -ن- - -دسس Úوأل - -ت - -ق - -ن - -يÚ
أ÷زأئري ،Úألذين يكتسسبون من
خÓ-ل-ه-ا خÈة ك-بÒة ب-اح-ت-كاكهم
لجانب.
مع نظرأئهم أ أ
أاوضض- -ح زع Ó-ن ،ال -ذي أاشض -رف ع -ل -ى
ح-ف-ل ان-ت-ه-اء ح-ف-ر ن-ف-ق ال-ق-ن-ط-اسض،
اŸندرج ‘ إاطار مشضروع ازدواجية
السضكة ا◊ديدية مع تصضحيح اŸسضار
بﬁ Úط- -ات ال- -ع- -ف- -رون -ال -ب -ل -ي -دة
وخميسض مليانة -ع Úالدفلى على
مسضافة طولية تقدر بـ 55كلم ،وتقاطع
ه - -ذي - -ن ا÷زءي - -ن أان- -ه ““ب- -ال- -نسض- -ب- -ة
Ÿه -ن -دسض -ي-ن-ا وت-ق-ن-ي-ي-ن-ا ل-يسض ه-ن-اك
أافضض -ل م -ن ال -ت -ط-ب-ي-ق ع-ل-ى اŸي-دان
لÎسض -ي -خ م -ع -ارف -ه-م واك-تسض-اب خÈة
بفضضل احتكاكهم الدائم مع نظرائهم
اأ’جانب““.
وأاشضاد الوزير ‘ هذا اإ’طار ،بأاشضغال
إا‚از النفق التابع للسضكة ا◊ديدية
ل- -ب- -وغ- -زول (اŸدي- -ة) وال- -راب- -ط بÚ
ا÷لفة واأ’غواط وأاشضغال ترامواي
مسض- -ت- -غ -ا ،Âب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤أاشض -غ -ال
توسضيع ميÎو ع Úالنعجة (ا÷زائر
ال -ع -اصض -م -ة) وقسض -ن -ط -ي -ن-ة (ال-ط-ري-ق
اŸؤودية لعلي منجلي)’ ،سضيما وأانها

أا‚زت من طرف جزائري ،Úمؤوكدا
أان ه -ذه ال -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ت -دل ““ع-ل-ى
ال -ت -ح -ك -م ‘ ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات اأ’كÌ
دقة““.
وق - - -ال ‘ ه - - -ذا الصض - - -دد ،إان - - -ه ““‘
اŸاضض -ي ك ّ-ن-ا ن-ب-ن-ي السض-ك-ن-ات ف-ق-ط
واليوم أاصضبحنا ننجز اأ’نفاق الكبÒة،
مثلما هو الشضأان بالنسضبة للنفق الذي
ن-ت-واج-د ف-ي-ه ،ب-اإ’ضض-اف-ة إا ¤أان-ظ-مة
اإ’شض- - -ارة واإ’رسض- - -ال““ ،مشضÒا إا ¤أان
هذه اŸنشضأاة الفنية تخضضع للمعايÒ
اأ’منية العصضرية.
ولفت إا ¤أان الفضضل ‘ إاطÓق أاشضغال
ازدواجية السضكة ا◊ديدية العفرون-
خ- -م -يسض م -ل -ي -ان -ة ،ي -ع -ود إا ¤رئ -يسض
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة،

ال -ذي اسض-ت-ع-ان ب-اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
لتمويله.
ل -دى ت -ط -رق-ه إا ¤اŸشض-اري-ع ا÷اري
إا‚ازها ‘ ›ال السضكة ا◊ديدية،
ح ّ-ي -ا زع Ó-ن ال -ت -ق -ن -ي Úا÷زائ -ريÚ
ل -ن -ج -اح -ه -م ‘ م -واج -ه -ة ال -ع -ق-ب-ات
(خصضوصضا اŸتعلقة بالطبيعة الوعرة
Óرضض -ي -ة) ال -ت -ي ك -انت ت -ق -ف أام-ام
ل -أ
Œسض -ي -ده ،داع -ي-ا م-ؤوسضسض-ات اإ’‚از
Ÿضض-اع-ف-ة ج-ه-وده-ا ،م-ع اÙافظة
على ا÷انب النوعي للمشضاريع.
لدى وقوفه على نفق القنطاسض وهو
ن -ف -ق يضض -م أان -ب -وب( Úاأ’ول ج -ن -وب -ي
بـ7346م وال- -ث- -ا Êشض- -م -ا‹ بـ7335م)،
أاشض- -ار ال- -وزي- -ر إا ¤أان ه- -ذه اŸنشض -أاة
اأ’ط -ول ‘ إاف -ري-ق-ي-ا ،سض-ت-ع-د م-نشض-أاة

مرمــــــوري مــــن تيبـــازة:

فنية هامة لدى اسضتÓمها وسضتسضمح
برفع سضرعة القطارات من  160إا¤
 220كلم على ›موع اÿط الشضما‹
اŸم- -ت- -د م- -ن ا◊دود الشض -رق -ي -ة إا¤
الغربية للبÓد على مسضافة  1200كلم.
وذكر أان اسضتÓم اŸشضروع ،سضيكون له
عدة إايجابيات أاهمها ،التخفيضض من
مدة رحلة ا÷زائر العاصضمة -وهران
من أاربع سضاعات ونصضف إا ¤سضاعتÚ
ونصضف ،مع العبور ‘ خط مؤومsن كليا
ب- -ظ- -روف اسض- -ت- -غ Ó-ل أافضض -ل ون -ق -ل
ب- -السض- -ك- -ة ا◊دي- -دي- -ة أاك Ìن -وع -ي -ة،
ب- -اإ’ضض -اف -ة إا ¤ا◊د م -ن اك -ت -ظ -اظ
حركة اŸرور.
ونوه من جهة أاخرى ،إا ¤أان اÿط
ا◊ا‹ لهذه السضكة (بخط واحد غÒ
مزدوج ب Úالعفرون وخميسض مليانة)
يتسضبب ‘ معاناة اŸسضافرين ،حيث
يتوقف القطار اŸتجه نحو وهران
نزول الركاب بالعاصضمة على مسضتوى
إاح- -دى اÙط- -ات اŸوج- -ودة ع- -ل -ى
اŸسضار ‡ا ينجر عنه تضضييع وقت
اŸسضافرين.
وحضضر حفل انتهاء أاشضغال حفر نفق
القنطاسض وتقاطع ا÷زءين ،كل من
واليي ع Úالدفلى والبليدة بن يوسضف
ع -زي -ز ومصض -ط -ف -ى ال -ع -ي-اضض-ي ع-ل-ى
ال- -ت- -وا‹ ،واŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل -ل -وك -ال -ة
ال -وط -ن -ي-ة ل-دراسض-ات وم-ت-اب-ع-ة إا‚از
ا’سضتثمارات ‘ السضكك ا◊ديدية.

إإلغاء  20منطقة توسسع سسياحي وإإعادة إلنظر ‘  30أإخرى
أّك- - - - -د وزي - - - -ر ألسس - - - -ي - - - -اح - - - -ة
وألصس -ن -اع -ات أل -ت -ق -ل -ي-دي-ة حسس-ن
م-رم-وري م-ن ت-ي-ب-ازة ،أمسس ،ع-لى
لشس- -ك- -ال أل- -ق- -ائ -م ‘ م -ن -اط -ق
نأ إ
أ ّ
ألتوسسع ألسسياحي با÷زأئر ،يكمن
‘ كÌت -ه -ا وم -ن ث ّ-م ف -إاّن أل -وزأرة
م-اضس-ي-ة ق-دم-ا ‘ ع-م-ل-ي-ة إألغاء 20
منطقة لعدم جدوأها ،مع إأعادة
أل- - -ن- - -ظ- - -ر ‘  30أخ- -رى “شس -ي -ا
وم-ت-ط-ل-ب-ات ألسس-ت-ث-م-ار ألسسياحي
أŸع ّ- -ب- -ر ع- -ن- -ه وذلك م- -ن ب225 Ú
م- -ن- -ط- -ق- -ة ت- -وسس- -ع مسس- -ج- -ل- -ة عÈ
ألوطن.

تيبازة :عÓء ملزي

قال الوزير مرموري أايضضا ،إاّنه من باب
الÎق -ي -ة وال -ت -ط -ور ‘ ال -ق -ط -اع ،ف-إاّن-ه
سض -يشض -رع ،ب -داي -ة م -ن ه -ذه السض -ن-ة‘ ،
إانشض- -اء م- -ن- -اط- -ق ‰وذج- -ي -ة ل -ل -ت -وسض -ع
السض - -ي - -اح- -ي عﬂ Èت- -ل- -ف ال- -و’ي- -ات
الشضماليةÃ ،عدل منطقة واحدة لكل
و’ي- -ة ،مشضÒا إا ¤ك- -ون و’ي- -ة ت -ي -ب -ازة
–وز على  22منطقة توسضع 4 ،منها

انتهت بها الدراسضة وتوجد حاليا لدى
اأ’م -ان -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ح -ك -وم -ة ل -غ -رضض
اسضتصضدار قرارات ’سضتغÓلها وبعدها
سض - -ي - -ت - -م ت - -ق - -د Ëق - -رارات ام - -ت- -ي- -از
للمسضتثمرين لÓسضتثمار فيها ،من بينها
منطقة العقيد عباسض ببلدية الدواودة
والتي وقف عندها الوزير مرموري ‘
آاخ -ر زي-ارة ت-ف-ق-دي-ة ل-ه ل-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة،
أامسض ،و’حظ وجود ما يعادل نصضف

أاراضض- -ي- -ه -ا  ⁄تشض -م -ل -ه -ا ال -دراسض -ة و’
ﬂطط التهيئة بحيث أاصضدر تعليمات
فورية لتدارك اأ’مر.
لغرضض رّد ا’عتبار للسضياحة الداخلية
ب- -ال -وط -ن ،أاشض -ار م -رم -وري إا ¤ضض -خ 3
مÓي Òدينار لÎميم وإاعادة تهيئة عّدة
فنادق عمومية ،سضتسضتغّل ’حقا إ’يواء
ال- -ع- -ائ Ó-ت ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي أاضض -حت
تف ّضضل الوجهات اÿارجية على بÓدنا،

أ’سض -ب -اب ت-ت-ع-ل-ق ب-ق-دم ال-ف-ن-ادق وع-دم
أاهليتها إ’يواء السضياح.
وم- -ن اŸرت- -قب أان ي -ت -م ا’ن -ت -ه -اء م -ن
ﬂت -ف ه -ذه اŸشض -اري-ع شض-ه-ر ف-ي-ف-ري
القادم ،ليتم اسضتغÓلها رسضميا خÓل
الصضائفة القادمة بشضكل واسضع.
وكشض- -ف ال -وزي -ر م -رم -وري أايضض -ا ،ع -ن
تسض-ج-ي-ل  1844مشض -روع سض -ي-اح-ي عÈ
الوطن ،انطلقت اأ’شضغال بـ 680منها،
ف -ي -م -ا ’ت-زال ع-وارضض ﬂت-ل-ف-ة –ول
دون ان -ط Ó-ق -ه -ا ب -اŸشض-اري-ع اأ’خ-رى،
ب -ح -يث ّ” ت -ق -د Ëت -ع -ل-ي-م-ات صض-ارم-ة
Ÿديريات السضياحة لكل و’ية للبحث
‘ ه -ذه اإ’شض-ك-ال-ي-ة و–دي-د اأ’سض-ب-اب
ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل-ت-أاخ-ر ان-طÓ-ق اأ’شض-غ-ال،
ب -ال -ت -وازي م -ع ت -ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون ورف-ع
ت-ق-اري-ر ت-وضض-ي-ح-ي-ة ل-ل-وصض-اي-ة من أاجل
الفصضل ‘ اأ’مر بصضفة نهائية.
ورّكز الوزير مرموري على أانّ اأ’مر
يقتضضي اإ’سضراع ‘ انطÓق اأ’شضغال
ح-ال-ي-ا وهّ-دد اŸسض-ت-ث-م-ري-ن اŸتخلفÚ
ع- -ن Œسض -ي -د مشض -اري -ع -ه -م ‘ اآ’ج -ال
القانونية بسضحب رخصض البناء منهم.

قالت ألرئيسسة أŸديرة ألعامة ÷ريدة
““ألشسعب““ أمينة دباشس ،أمسس ‘ ،ندوة
تاريخية حول ذكرى أول نوفم Èنظمها
أŸتحف أ÷هوي للمجاهد باŸدية ،إأن
لخرى
عاصسمة ألتيطري ““دفعت هي أ أ
خÒة أبنائها من أجل أن نعيشس أحرأرأ““،
كما أن ألثورة أ÷زأئرية يجب أن نفتخر
بها ،كونها ““منحتنا أك Ìمن خارطة طريق
ورسسخت فينا ألروح ألنوفمÈية ألتي
جعلت منا ألدرع ألوأقي وألع Úألسساهرة
على كل شس Èمن بÓدنا““.

اŸدية :ع.علياÊ

ذكرت دباشض ا◊ضضور من نواب وسضلطات ﬁلية
وأافراد الشضرطة و‡ثلي اأ’سضرة الثورية والطلبة
ا÷امعيÃ Úا عاشضه ا÷زائريون من ﬁن حيث
قالت ““لقد أاثبتنا ذلك من خÓل العشضرية ا◊مراء
حينما كنا بلدا تسضتهدفه الفوضضى والربيع اأ’سضود
الذي زعزع وحاول تفتيت بلدان بأاكملها ““ ،مضضيفة
أان اإ’عÓم ا÷زائري كان دائما جنبا إا ¤جنب مع
هذا الوطن““ لقد وظفنا أاقÓمنا خدمة للوطن سضواء
‘ اÛال السض- -م- -ع- -ي ال -بصض -ري أاو ‘ الصض -ح -اف -ة
اŸك-ت-وب-ة ال-ت-ي أات-رأاسض إاح-دى أاع-ت-ق ع-ن-اوي-ن-ها أا’
وه-ي صض-ح-ي-ف-ة ““الشض-عب““ ال-غ-راء ول-ي-دة ا’سض-تقÓل
وال- -ت- -ي ح- -اول ال -ب -عضض إاخ -م -اد صض -وت -ه -ا إا’ أان -ه -ا
اسضÎجعت أانفاسضها لتبعث من جديد سضواء فيما
يخصض نسضختها الورقية أاو كجريدة رقمية تتأاقلم
مع التطورات التكنولوجية ا◊ديثة بفضضل طاقهما
اŸركزي وشضبكة مراسضليها ،اإذ تواصضل أاك Ìمن أاي
وقت مضض -ى ‘ م -راف -ق-ة ت-ط-ورات بÓ-دن-ا واضض-ع-ة
بذلك اŸصضلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار بكل
احÎافية ووفق ما تتطلبه اأ’خÓق اŸهنية دون
قذف أاو إاثارة بانتهاج أاسضلوب اإ’نتقادات البناءة““.
وب- -ع- -ثت ال- -رئ- -يسض- -ة اŸدي -رة ال -ع -ام -ة ÷ري -دة
““الشضعب““ بهذه اŸناسضبة –ية إاكبار وإاجÓل إا¤
ا÷يشض ال- -وط- -ن -ي الشض -ع -ب -ي ق -ي -ادة وأاف -رادا وك -ل
اأ’سض Ó-ك اأ’م -ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ل-ي-ل ن-ه-ار Ãه-ام-ه-ا
النبيلة من أادنى إا ¤أاقصضى حدود الÎاب الوطني،
مشضيدة ‘ كلمتها بسضياسضة اŸصضا◊ة الوطنية التي
أاق-ره-ا رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة
وال -ت-ي أاصض-ب-حت حسض-ب-ه-ا م-ث-ا’ ي-ق-ت-دى ب-ه ج-ه-وي-ا
ودوليا ،مطالبة ونحن ‘ معÎك انتخابي ﬁلي
ه -ام بضض-رورة إاح-داث ث-ورة م-ك-م-ل-ة ل-ث-ورة ن-وف-مÈ
اÛيدة أا’ وهي ثورة تنموية حتى ’ يبقى تطور
بÓدنا ره Úأاسضعار اÙروقات خاصضة وأاننا ننعم
بÌوات تنتظر سضواعد ﬂلصضة للخروج من هذه
الضضائقة التي تعد سضحابة عابرة ،علينا أان نحسضن
التدب Òوالتسضي ،Òشضاكرة وا‹ الو’ية على إاشضرافه

على هذه اإ’حتفائية Ãا ‘ ذلك مدير متحف
اÛاهد وكل اÛاهدين وتلميذتها وصضديقتها
رشض-ي-دة ب-ل-ق-اسض-م م-دي-رة اإ’ذاع-ة ب-ال-و’ي-ة بصضفتها
صضحفية Îﬁفة ونشضيطة.
ع -ل-ى صض-ع-ي-د آاخ-ر ب-ع-ثت ن-ادي-ة ل-ع-ب-ي-دي وزي-رة
الثقافة سضابقا –ية احÎام إا ¤كل من الصضحفي
ع - -ب - -د ال - -ن - -ور ه - -ن - -ي واıرج - -ة أام - -ال جÈوÊ
Ÿسضاهمتهما ‘ إانتاج فيلم قصض Òبعنوان ““ثورة
أاخÓق““ ،باعتبار أان الثورة التحريرية بنيت على
أاشضÓء وتضضحيات الشضهداء ،مؤوكدة ‘ كلمتها بأان
مديرة اإ’ذاعة تهتم بالشضأان التاريخي كونها نتحدر
م- -ن ع -ائ -ل -ة وأاسض -رة ث -وري -ة ،مشضÒة إا ¤أان ال -ث -ورة
ا÷زائرية كانت أايضضا مبنية على اأ’خÓق ،داعية
ا◊ضضور إا ¤عدم نسضيان الشضهداء أ’نه بفضضلهم
نحن نعيشض ‘ هذه ا÷زائر ا◊بيبة ،فضض Óعن
حماية ا÷زائر باأ’خوة لكون اأ’خوة هي أاكÈ
سضÓح للتماسضك ودÁومة البÓد ،موضضحة ‘ هذا
اŸقام بأان ا÷زائر تطورت وهناك أاحزاب وتنوع
‘ اأ’فكار بحيث يجب على كل القوى الوطنية أان
ت -ت -وح -د وف -ق ال -روح ال -وط-ن-ي-ة واأ’خ-وة واأ’خÓ-ق
السضامية ،إاذ ’ Áكن لنا أان ننجح كسضياسضي Úبدون
اأ’خ Ó-ق ،م -ع -تÈة ب -أان اإ’ن -ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ه-ي
مرحلة مهمة ودون هذه اأ’خÓق ف Óمعنى و’
مغزى لها ،حاثة على ربط اŸمارسضة السضياسضية
باأ’خÓق مع وجوب وضضع كل أاعيننا على مصضلحة
الشض -عب ،م -ن م -ن -ط -ل -ق أان اإ’رادة ا◊ق -ي-ق-ي-ة ت-هّ-د
ا÷ب -ال ،ن -اع -ت -ة ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ب -أان -ه -ا ك -انت
وسضتبقى مرجعية لبÓدنا ولكل ا÷زائري Úولكل
البلدان اأ’خرى التي عاشضت اإ’سضتعمار واإ’هانة
الكÈى.
ونبهت لعبيدي مسضتقبليها إا ¤ضضرورة التذكر
ب -أان ا◊رب ال -ت -ي ق -اده -ا ال-ث-وار ا÷زائ-ري-ون ه-ي
متكاملة ،إا ¤جانب وجوب اسضتخÓصض الع Èمنها
ومن التاريخ من خÓل نقطت Úأاو’ها التأاكيد على
أان ك -ت -اب -ة ال-ت-اري-خ م-رت-ب-ط-ة ب-ال-ع-م-ل السض-ي-ن-م-ائ-ي
ا◊قيقي إاذ أان كل ما قمنا به من أافÓم فهو قليل،
أ’جل ذلك يجب اإ’عتماد على كل الفنون من أاجل
صضون هذه الشضعلة ،عÓوة على أان منطقتي أادرار
ورقان  ⁄تأاخذا حقهما ‡ا حدث هناك ،لوجود
شضباب ما يزالون يعانون إا ¤يومنا من آاثار التجارب
ال -ن -ووي -ة بسض -بب اسض -ت -ع-م-ال اŸسض-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسض-ي
للمجاهدين كأادوات بشضرية ‘ التجارب النووية،
مطالبة السضلطات بأان تكون لهذه القضضية ذكرى
خاصضة بها.
للعلم بأان هذه التفاعلية التي اسضتحسضنها الطلبة
والطالبات ا÷امعيون ،تخللها طرح الكث Òمن اأ’فكار
من الباحث ﬁمد بغداد والنائب عن حزب جبهة
التحرير الوطني ﬁمد كاديك.

برنامج ضسخم لÓحتفال بالذكرى  63لندلع ألثورة بباتنة

إطÓق مشساريع هامة ،تدشس Úأإخرى وإبرإز ›هودإت إلدولة ‘ إلتنمية

اسضتكملت عاصضمة اأ’وراسض باتنة –ضضÒاتها
اÿاصض-ة ب-ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى الـ’ 63ن-د’ع ث-ورة
ن -وف -م ÈاÛي-دة ،وذلك ب-تسض-ط Òب-رن-ام-ج ضض-خ-م
ل Ó-ح -ت -ف-ال ب-اŸن-اسض-ب-ة ي-ع-كسض ح-رصض السض-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة ع -ل-ى ج-ع-ل ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة ف-رصض-ة ل-ت-أاك-ي-د
›ه -ودات ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ت-ع-م-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية والتكفل بانشضغا’ت السضاكنة حسضب ما أافاد
به وا‹ باتنة عبد اÿالق صضيودة والذي أاشضار إا¤
ضضرورة إاعطاء اŸناسضبة التاريخية الكÈى بعدها
الوطني الهام تخليدا لتضضحيات الشضهداء وتكريسضا
ل -ق -ي -م ن -وف -م Èاÿال -دة وا’عÎاف أايضض -ا ب-ال-دور
ال -ك -ب Òال -ذي ب -ذل-ت-ه السض-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ‘ ال-دول-ة
ل-ت-حسض Úوضض-ع-ي-ة وم-ع-يشض-ة ا÷زائ-ري Úم-ن خÓ-ل
ت-ن-ف-ي-ذ وم-ت-اب-ع-ة ب-رن-ام-ج رئيسض ا÷مهورية السضيد
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وال-ذي ي-ت-جسضد بباتنة من
خÓل اŸشضاريع الضضخمة التي –ققت ‘ اŸيدان
‘ ق -ط -اع -ات ال-ط-اق-ة ك-ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از وق-ط-اع
اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ والÎب-ي-ة وك-ذا
الصضحة والسضكن والشضباب وهي قطاعات سضتتدعم
بإاعطاء إاشضارة إاطÓق أاخرى وتدشض Úالبعضض منها
باŸناسضبة حسضب ما جاء ‘ برنامج ا’حتفالية
بعاصضمة ا’وراسض باتنة والذي بدأاه أامسض الوا‹
بزيارة أ’غلب بلديات الو’ية الـ 61للوقوف ميدانيا
على ما –قق من مشضاريع ومعاينة ومتابعة وتÒة
إا‚از أاخرى.
سضيتم أايضضا تكر Ëعدد من عائÓت الشضهداء
واÛاهدين وذويهم ‘ حفل كب Òيقام على شضرف

اأ’سضرة الثورية بدار الثقافة ﬁمد العيد أال خليفة
سضتعرضض خÓله العديد من اأ’عمال الفنية اÿالدة
اŸوث-ق-ة ل-بشض-اع-ة ا’سض-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسض-ي ‘ مقابل
تضضحيات ا÷زائري Úالعزل.
ك-م-ا سض-ي-ت-م ب-اŸن-اسض-ب-ة ت-ن-ظ-يم اسضتعراضض كبÒ
ب -وسض -ط م -دي -ن -ة ب -ات -ن -ة ي-ح-ك-ي ا‚ازات ا÷زائ-ر
اŸسض-ت-ق-ل-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ال-ت-ن-م-وي-ة وهو
تقليد سضنوي دأابت مصضالح و’ية باتنة على تنظيمه
ب -حضض-ور اŸواط-ن Úل-ت-ع-ري-ف-ه-م ب-ك-ل م-ا –ق-ق ‘
ا÷زائ- -ر اŸسض- -ت- -ق -ل -ة وب -فضض -ل ›ه -ودات رئ -يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ اعتÓئه سضدة
ا◊كم سضنة .1999
بخصضوصض التنمية اÙلية فسضيتم إاعطاء إاشضارة
دخ -ول ح -ي -ز اÿدم -ة ل-ل-غ-از وال-ك-ه-رب-اء ب-ع-دد م-ن
مشضاتي وقرى وبلديات و’ية باتنة لفائدة اآ’’ف
من العائÓت التي انتظرت التزود بهات ÚالطاقتÚ
ولسض-ن-وات ع-دة ،ك-م-ا سض-يسض-ت-ف-ي-د السض-كان Ãختلف
بلديات الو’ية من مشضاريع ‘ قطاعات اŸوارد
اŸائية والري.
وكان وا‹ باتنة عبد اÿالق صضيودة قد أاكد منذ
تنصضيبه مسضئو’ أاول على عاصضمة ا’وراسض باتنة أان
ب-رن-ام-ج ع-م-ل-ه سض-ي-ك-ون ت-ع-م-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
وإاطÓق مشضاريع هامة ‘ القطاعات التي لها صضلة
مباشضرة بحياة اŸواطن Úاليومية خاصضة بالقرى
واŸشضاتي النائية.

باتنةŸ :وششي حمزة

الثÓثاء  ٣١أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ١١صسفر  ١٤٣٩هـ

»æWh

رؤوسشاء أاحزاب يفضشلون اŸداومات ‘ الفÎات اŸسشائية

هاجسس ملء القاعات يج ÈاÎŸششحÚ
عل ـ ـ ـى تنظيـ ـم لق ـ ـاءات جواريـ ـ ـة

’ح-زاب
تشش -ه -د ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة ف-ت-ورا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ج-اوب اŸواط-ن Úم-ع ‡ث-ل-ي ا أ
السشياسشية ،الذين يخوضشون حملة واسشعة ا’نتششار لششرح برا›هم والتعريف بها ،سشيما وأان
طابعها يختلف “اما على ا’نتخابات التششريعية والرئاسشية ،لكن ‘ مقابل ذلك يرى متابعون
أان اŸواطن بحاجة إا ¤نششاطات جواريه تكون أاقرب إاليه بدل وعود تبقى حÈا على ورق.

جÓل بوطي

ت-م-ي-ز ال-ي-وم ال-ث-ان-ي م-ن الحملة
ا’ن-ت-خ-اب-ية،أامسس ،على مسستوى
العاصسمة بنشساط ضسعيف سسواء
ب-م-دوام-ات اأ’ح-زاب السسياسسية
أاو اأ’ماكن العمومية التي لم تبد
اه- -ت- -م- -ام- -ا أاك- -ب- -ر ب- -ال- -ح- -راك
السس-ي-اسس-ي ،ل-ك-ن ي-رى م-واطنون
أان انشسغالهم بالعمل في الفترة
الصسباحية حال دون مشساركتهم
في التجمعات التي تبرمج في
الفترة نفسسها ،إا’ أان مواطنين
آاخرين تحدثت إاليهم «الشسعب»
ي- -ع- -ت- -ق- -دون أان ضس- -ع- -ف ب -عضس
البرامج لم يسستهوهم لمتابعتها
في ظل تبخر وعود سسابقيهم
ول- -ك- -ن- -ه- -م ق- -د ي- -خ -ت -ارون ف -ي
ال -ل -ح -ظ -ات اأ’خ -ي -رة ،وه -و م-ا

يطلق عليهم بالمترددين الذين
يفضسلون ا’ختيار في اللحظات
اأ’خ - -ي - -رة م - -ن ي- -وم ا’ق- -ت- -راع
ال - -م - -ق - -رر ف- -ي الـ  ٢٣نوفمبر
القادم ،لكن في المقابل ورغم
ذلك تبقى اأ’حزاب السسياسسية
ال- -مشس- -ارك- -ة ف -ي ا’ن -ت -خ -اب -ات
المحلية ،على مواصسلة في شسرح
برامجها للناخبين والتغلغل أاكثر
ع -ل -ى ال -مسس -ت -وى ال -م-ح-ل-ي ف-ي
ت- -أاك- -ي- -د م -ن -ه -م وإاصس -رار ع -ل -ى
ضسرورة ا’قتراب من المواطن
الذي هو بحاجة إالى من يفهمه
ويسساهم في حل مشساكله التي
تتفاقم يوما بعد يوم.
ك -م -ا اغ -ت -ن-مت ب-عضس اأ’ح-زاب
السس- -ي- -اسس- -ي -ة ال -ف -رصس -ة ودع -وة
المواطنين إالى تسسجيل أانفسسهم
ق- -ب- -ل ي- -وم واح -د م -ن ان -قضس -اء
الفترة العادية السسنوية لمراجعة

ال - -ق - -وائ - -م ،ح- -يث دع- -ا ح- -زب
ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-ديمقراطي
ال -م -واط -ن -ي -ن إال -ى ال-ت-ق-رب م-ن
مصس -ال -ح ا’ن-ت-خ-اب-ات ل-ب-ل-دي-ات
مقر اإ’قامة من أاجل التسسجيل
ف- -ي ال- -ق- -وائ -م اإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة أاو
مراجعة وضسعيتهم.
وذك - -ر «اأ’رن- -دي» أان إان- -قضس- -اء
الفترة العادية السسنوية لمراجعة
القوائم اإ’نتخابية سسيكون اليوم
ال-ثÓ-ث-اء  ٣١أاكتوبر ،٢٠١٧ف- -ي
جين يواصسل ممثلو الحزب على
ال - -مسس - -ت - -وى ال - -وط - -ن- -ي دع- -وة
ال -ن -اخ -ب-ي-ن اإل-ى اخ-ت-ي-ار ب-رام-ج
الحزب الذي يدخل ا’نتخابات
ال -م -ح -ل-ي-ة ب-ق-وة ب-ع-د ت-ح-ق-ي-ق-ه
ل- - -ن- - -ت- - -ائ- - -ج اي- - -ج - -اب - -ي - -ة ف - -ي
ا’سس -ت -ح -ق -اق -ات ال -تشس -ري -ع -ي -ة
الماضسية.
ويشس-ارك ف-ي ه-ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات

ال - -ت - -ي تسس - -ت- -ه- -دف ان- -ت- -خ- -اب
ال-م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة وال-م-جالسس
ال -و’ئ -ي-ة  5١ح-زب-ا سس-ي-اسس-يا،
وأارب-ع-ة ت-ح-ال-ف-ات سس-ت-عمل على
اسس-ت-م-ال-ة ال-م-واط-ن-ين ودعوتهم
إال - -ى ال- -مشس- -ارك- -ة ب- -ق- -وة ،وه- -و
ال- -م- -وق- -ف ال- -ذي ت- -ت- -ب- -ن -اه ك -ل
التشسكيÓت السسياسسية المشساركة
سسواء اإ’سسÓمية أاو الوطنية أاو
ا’شستراكية.
ورغ- -م م- -رور ثÓ- -ث- -ة أاي- -ام ع -ن
ان -ط Ó-ق ال -ح -م-ل-ة إا’ أان ب-عضس
ال Ó-ف -ت -ات ا’شس-ه-اري-ة ال-ت-ي ت-م
توزيعها على مسستوى البلديات
’ ت - -زال شس - -اغ- -رة م- -ن ق- -وائ- -م
اأ’ح- -زاب ،م- -ا ي- -ع- -كسس صس- -ورة
م -غ -اي-رة ع-ن واق-ع ا’ن-ت-خ-اب-ات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي عرفت حراكا
اك- - -ب- - -ر ل- - -ح- - -د السس - -اع - -ة م - -ن
ا’نتخابات البلدية والو’ئية.
يعول قادة اأ’حزاب كثيرا على
مشس-ارك-ة ع-نصس-ر الشس-ب-اب ال-ذي
خصسصست له برامج خاصسة سسيما
الطلبة ،وفي ظل انتهاج الدولة
ل-ل-دي-م-ق-راط-ي-ة ال-تشس-اركية التي
سس- -ت- -ط -ب -ق بشس -ك -ل ك -ب -ي -ر ب -ع -د
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،وب -ع -د م -راج-ع-ة
قانوني البلدية والو’ية يسسعى
ال-م-ت-رشس-ح-ون إال-ى شس-رح أاه-م-ية
إاشسراك المواطن في التنمية
إا’ أان فتور الحملة في بدايتها
يشسير إالى أان الناخبين يعبرون
عن تذمرهم من الوعود التي
ل-ط-ال-م-ا أاط-ل-ق-ه-ا ال-م-ترشسحون،
ل- -ك- -ن ب- -م -ج -رد وصس -ول -ه -م إال -ى
السسلطة سسرعان ما تتبخر تلك
الوعود لتصسبح حبرا على ورق،
وه- -و ت- -ح- -د ك- -ب- -ي- -ر سس- -ي -واج -ه
ب -ال-خصس-وصس ال-تشس-ك-يÓ-ت ال-ت-ي
تعتمد على مترحشسين قدماء.

‘ Œمع له ببلدية او’د فايت

ششهاب يدعو الششب ـ ـاب للقيام بواج ـبه Œاه الوطـ ـ ـ ـن

دع- -ا ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسس- -م ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط -ن -ي
الديمقراطي شسهاب صسديقي امسس ا’ثنين
الشسباب للقيام بواجبه اتجاه البÓد من خÓل
ال -تصس -ويت ب -ق -وة ف -ي ا’ن -ت -خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
ال-م-ق-ب-ل-ة مشس-ي-را إال-ى أان ال-م-ق-اط-ع-ة ’ ت-خدم
ال -دي -م-ق-راط-ي-ة و’ مصس-ل-ح-ة ال-وط-ن .وخÓ-ل
ت -ج -م -ع شس -ع -ب -ي نشس -ط -ه ب -ب -ل-دي-ة أاو’د ف-ايت
بالعاصسمة وحضسره مناضسلو الحزب ومواطنو
البلدية حذر شسهاب صسديقي من المناورات
التي تسستهدف الشسباب عبر مواقع التواصسل
ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ت-ي ت-حث ع-ل-ى ال-ت-فرقة ونبذ
الوطن داعيا هذه الفئة إالى ا’لتفاف حول
ال- -وط- -ن وأاداء واج -ب -ه -ا ات -ج -اه -ه م -ن خ Ó-ل
التصسويت بقوة في ا’سستحقاقات القادمة.
وشسدد الناطق الرسسمي باسسم التجمع الوطني
الديمقراطي على أان مقاطعة ا’نتخابات ’
تخدم الديمقراطية في البÓد و’ مصسلحة
المواطن موضسحا أان قوة المنتخب يسستقيها
م - -ن ع - -دد اأ’صس - -وات ال - -ت - -ي ت - -ع - -كسس دع- -م
ال- -م- -واط- -ن- -ي- -ن أ’ن الشس- -عب ه- -و م- -ن ي- -م -ن -ح

ال-مصس-داق-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن المحليين .كما دعا
المواطنين وفي مقدمتهم الشسباب إالى انتهاز
ال- -ف- -رصس- -ة ال -ت -ي ت -أات -ي ك -ل خ -مسس سس -ن -وات
والتصسويت بقوة ’ختيار ممثلين قادرين على
ت-ل-ب-ي-ة انشس-غ-ا’ت-ه-م ك-م-ا ه-و ال-ح-ال ب-ال-نسس-ب-ة
ل-م-ت-رشس-ح-ي ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دي-مقراطي.
وط -الب ال -ن -اط -ق ال -رسس -م -ي ل -ل -ح-زب الشس-عب
الجزائري بعدم ا’نسسياق وراء الداعين إالى
عدم المشساركة في ا’نتخابات محذرا من أان

خ -دم -ة مصس -ال -ح ب-عضس اأ’شس-خ-اصس ي-م-ك-ن أان
تؤودي بالبÓد إالى سسنوات سسوداء .وفي السسياق
ذات -ه داف -ع شس -ه -اب صس -دي -ق -ي ع-ن ال-خ-ي-ارات
ا’ق -تصس -ادي -ة ل -ل -وزي -ر اأ’ول واأ’م -ي -ن ال -ع -ام
للحزب أاحمد أاويحيى معتبرا أانها «اأ’نسسب
ل -ل -وضس -ع ا’ق -تصس -ادي ال-ح-ال-ي ال-ذي ت-م-ر ب-ه
ال- -بÓ- -د» مشس- -ي- -را إال- -ى «أان- -ن- -ا اآ’ن ب- -ح- -اج- -ة
لÓسستغناء عن الكماليات دون المسساسس بحق
المواطن في السسكن ومجانية التعليم والصسحة
وغ -ي -ره -ا م -ن ال -ح -ق -وق ال -ت -ي ي -نصس ع-ل-ي-ه-ا
الدسستور» .وأاضساف أان الدولة ’ تزال قائمة
بواجباتها وأان ا’زمة سستزول أ’ن هناك حلول
لجميع المشساكل ،مشسيرا إالى أان حزبه يسستقي
من برنامج الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة.
وف -ي خ -ت -ام ال -ت -ج -م -ع الشس -ع -ب -ي دع -ا شس-ه-اب
صسديقي مترشسح الحزب ببلدية او’د فايت
إالى الوفاء بوعوده لمواطني البلدية في حال
ت -م ان-ت-خ-اب-ه وال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-السس-ك-ن وال-تشس-غ-ي-ل
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة وت-فضس-ي-ل مصسلحة الوطن
والمواطن عن أاي شسيء آاخر.

’سشوأا
تدخل هيئة مراقبة ا’نتخابات حال دون حدوث ا أ

مناوششات ب Úمناضش ـ ـلي األف ـ ـÓن واألرندي Ãقرة ‘ اŸسشيلة

شش -ه -دت م -دي-ن-ة م-ق-رة ،صش-ب-اح أامسس،
’يدي
مناوششات وصشلت حد التششابك با أ
ب Úم -ن -اضش -ل -ي ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت-ح-ري-ر
’فÓ-ن» وال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال -وط -ن -ي «ا أ
’رن -دي» ب -اŸداوم -تÚ
ال -دÁق -راط -ي «ا أ
ا’نتخابيت Úالواقعت Úبالقرب من مقر
بلدية مقرة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

بحسسب بعضس المصسادر من عين المكان،
فاإن مناضسلي الحزبين اختلفا على فتح
اأحدهما مداومة بالقرب من ا’آخر وهو
ما رفضسه مناضسلو الحزب ا’آخر ،ما دفع
المناضسلين اإلى الدخول في مناوشسات مع

ب -عضس -ه -م -ا .ول -و’ ت -دخ-ل ب-عضس ال-ع-قÓ-ء
الذين هّداأوا ا’أمور لوصسلت ا’أمور اإلى
ما يحمد عقباه.
من جانبه المنسسق الو’ئي للهيئة العليا
المسستقلة لمراقبة ا’نتخابات بالمسسيلة
عبد الكريم خضسري ،اأكد لـ «الشسعب» اأن
التشسابك وقع بين مناضسلي حزبي ا’فÓن
وا’رن -دي ،ن -ظ -را ل -ب -عضس ال -حسس -اسس-ي-ات
ب -ي -ن -ه -م -ا واأن ال -ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ال-مسس-ت-ق-ل-ة
لمراقبة ا’نتخابات تدخلت في الوقت
المناسسب وفكت النزاع وعادت ا’أمور اإلى
مجراها الطبيعي.
واأضس -اف ال -م -ت -ح -دث اأن ال-ه-ي-ئ-ة ق-امت
ب -ب -رم -ج -ة ل -ق-اءات م-ع م-م-ث-ل-ي ا’أح-زاب

وم -تصس -دري ال -ق -وائ-م لضس-ب-ط ا’أم-ور م-ن
خÓل ا’سستماع لهم واإعطاء التوجيهات
للعمل وفق القانون خاصسة في ما يتعلق
ب -ال-م-لصس-ق-ات ال-عشس-وائ-ي-ة وع-دم ال-ت-ل-ف-ظ
بالكÓم غير الÓئق في التجمعات لضسمان
ح -م -ل -ة ان -ت -خ -اب -ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة وف-ي ظ-روف
حسسنة.
ما تجدر ا’إشسارة اإليه اأن بلدية مقره
تشس- -ه- -د ف- -ي ك- -ل اسس -ت -ح -ق -اق ان -ت -خ -اب -ي
تشسابكات وصسلت حد الضسرب على غرار
ا’ع-ت-داء ع-ل-ى م-رشس-ح ال-ح-رك-ة الشس-ع-ب-ية
ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة
ال-م-اضس-ي-ة ب-ح-ك-م اأن م-ق-رة تشس-ه-د ح-راكا
سسياسسي كبير يعزز الطابع «العروشسي».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التنمية اÙلية ،ا’سشتثمار والتكفل Ãششاكل الششباب
ششعارها ’سشتمالة الناخبÚ

أاحزاب تراهن على التواجد ‘ البلديات
واÛلسس الولئي بقوة

’ح -زاب وال -ت -ح -ال -ف -ات
يسش- -ع- -ى ‡ث- -ل -و ا أ
’حرار بعنابة ’سشتمالة سشكان
السشياسشية وا أ
الو’ية ،من خÓل ا◊ملة ا’نتخابية التي
’ح -د اŸاضش -ي ،رغ -ب -ة م -ن -ه -م ‘
ان- -ط- -ل- -قت ا أ
اف-ت-ك-اك غ-ال-ب-ي-ة م-ق-اع-د ال-بلديات ورئاسشة
اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-و’ئ-ي ،داع ÚاŸواط-نÚ
للتوجه إا ¤صشناديق ا’قÎاع بقوة ’ختيار
‡ثليهم يوم  23نوفم ÈاŸقبل.

عنابة :هدى بوعطيح

تضسع اأ’حزاب السسياسسية في أاولوية برامجها
ل -ل -ح -م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ال-زي-ارات ال-م-ي-دان-ي-ة
لمختلف بلديات وأاحياء المدينة ،والتقرب من
ال-م-واط-ن-ي-ن ل-ل-ت-ع-ريف ببرامجها والتي تسسعى
ف-ي ال-م-ق-ام اأ’ول ل-خ-دم-ة ال-م-واط-ن ال-ع-ن-ابي
ودغدغة مشساعر الشسباب بالدرجة اأ’ولى.
أازيد من  ٨٠قائمة انتخابية بعنابة تخوضس
الحملة ا’نتحابية للمحليات المقبلة ،منها ١5
ق -ائ -م -ة سس -ت -ت -ن-افسس ع-ل-ى عضس-وي-ة ال-م-ج-لسس
الشسعبي الو’ئي ،أاحزاب تحاول الحفاظ على
ال -ري -ادة ع -ل -ى غ -رار ح -زب ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ،حزب التجمع الوطني الديمقراطي،
حزب العمال وأاخرى تبحث عن التموقع أ’ول
م-رة خ-اصس-ة ف-ي ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي،
منها حزب تجمع أامل الجزائر «تاج» ،حركة
الوفاق الوطني وجبهة القوى ا’شستراكية..
الحملة ا’نتحابية في يوميها اأ’ولين بدت
محتشسمة بو’ية عنابة ،وكانت البداية فقط
مع اآ’فÓن واأ’رندي وحمسس ،حيث نشسط
م -تصس -در ق -ائ -م-ة ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
السس -ي -د ح -م-ود ع-ب-د ال-ن-اصس-ر ت-ج-م-ع-ا ب-ق-اع-ة
بوزراد حسسين المخصسصسة لرياضسة المصسارعة،
إالى جانب متصسدر قائمة المجلسس الشسعبي
البلدي السسيد مرابط فريد ،بحضسور عدد من
ال- -م- -ت -رشس -ح -ي -ن وم -ح -اف -ظ اآ’ف Ó-ن السس -ي -د
حميداني زروال ،أاين أاكد حمود عبد الناصسر
بأان حزب جبهة التحرير الوطني سسيواصسل
مسسيرته في خدمة أابناء بونة ،واعدا سسكان
ب -وزراد حسس -ي -ن ب -ت -خصس -يصس «ك -وط-ة» ل-ل-ب-ن-اء
ال-ري-ف-ي ،وال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ح-ق-وق-ه-م ك-املة
خاصسة فيما يتعلق بالسسكن ،ومراجعة الطعون
بدقة لكل من لم يسستفد من مسسكن ،داعيا
ج-م-ه-وره لÓ-ل-ت-ف-اف ب-ق-وة ح-ول ح-زب ج-ب-ه-ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ودع-م-ه-م ف-ي ا’ن-ت-خ-ابات

المحلية للتواجد بقوة في البلديات والمجلسس
الشسعبي الو’ئي.
كما شسدد الوزير السسابق والنائب البرلماني
بوجمعة طلعي خÓل جلسسة عمل بمحافظة
ال- -م- -ق -ر ع -ل -ى ضس -رورة ا’ه -ت -م -ام ب -اإ’ع Ó-م
ال-ج-واري ،وا’تصس-ال ال-رق-م-ي خÓ-ل ال-ح-م-لة
ا’ن-ت-ح-اب-ي-ة ،ل-ل-ت-عريف بالمترشسحين وبرنامج
حزب جبهة التحرير الوطني.
من جهتها تراهن «حمسس» على اتباث مكانتها
السس -ي -اسس-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-اح-ة ال-ع-ن-اب-ي-ة،
وحسسب ال- -ه- -ادي ال- -ت- -بسس -ي م -تصس -در ق -ائ -م -ة
ال- -م- -ج -لسس الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ،ف -إان مشس -روع
الحركة ا’نتخابي يقوم على التنمية المحلية
وا’سستثمار المنتج للثروة ،فضس Óعلى خلق
م -ن -اصسب شس -غ -ل ’ ،سس -ي-م-ا وأان و’ي-ة ع-ن-اب-ة ـ
حسسب المتحدث ـ تتوفر على كفاءات وطاقات
شسبابية قادرة على دفع قاطرة ا’سستثمار في
م-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اع-ات ،وأاك-د ع-ن ال-دف-اع على
مؤوسسسسات الشسباب ،ومد جسسور التعاون مع
المجتمع المدني ،إاضسافة إالى حماية الطفولة
وال -ط -ف -ول -ة ال -مسس -ع -ف -ة وذوي ا’ح -ت -ي -اج-ات
الخاصسة ،ناهيك عن التكفل بمشساكل الشسباب
وإايصس -ال انشس -غ -ا’ت ال -م -ن -اط -ق ال -م -ح -روم -ة
والفئات الهشسة للسسلطات المعنية والتكفل بها
من جميع النواحي.
من جانب آاخر دعا ا’تحاد من أاجل النهضسة
والعدالة والبناء إالى فتح مجال المنافسسة بكل
ديمقراطية وشسفافية ،حيث تحترم فيها إارادة
ال-ن-اح-ب-ي-ن ،وط-الب ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ال-مسس-ت-ق-لة
لمراقبة ا’نتخابات بالحرصس على شسفافية
ون -زاه -ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ،وم-ع-اق-ب-ة ك-ل م-ح-اول-ة
ت -زوي -ر ي -وم ال -تصس -ويت ل -ن -ج -اح ه -ذا ال-ع-رسس
الديمقراطي ،من خÓل توفر شسروط النزاهة
والحياد في تأاطير الحملة ا’نتخابية.
وشس -دد ا’ت-ح-اد ع-ل-ى ال-ت-واصس-ل ال-م-ب-اشس-ر م-ع
المواطنين والتفاني في خدمة سسكان و’ية
عنابة ،وتغيير وجه الو’ية ،فضس Óعن تحريك
عجلة التنمية في مختلف المجا’ت ،وتحقيق
نهضسة البÓد ،مؤوكدا بأانهم مسستعدون لتقديم
الجهد الÓزم ،على اعتبار أان ا’تحاد رشسح
نسس-اء ورج-ا’ أاك-ف-اء ون-زه-اء ،سس-ي-ع-م-ل-ون على
ت -ط -ب -ي -ق شس -ع -ار ا’ت-ح-اد «خ-دم-ت-ك-م واج-ب-ن-ا
وعهدنا».

بداية ﬁتششمة للحملة ا’نتخابية بسشطيف

أاحزاب  ⁄تفتح مداوماتها وأاخرى
تأاخرت عن إاششهار قوائمها

 ⁄تعرف ا◊ملة ا’نتخابية Ÿوعد
ا’نتخابات اÙلية اŸزمع تنظيمها ‘ 23
ن -وف -م Èال -ق -ادم ،خ Ó-ل ي -وم-ه-ا ال-ث-ا،Ê
انطÓقة حقيقية حسشبما “ت معاينته
ب -و’ي -ة سش -ط -ي-ف ،رغ-م ت-خصش-يصس 124
فضشاء للتجمعات الششعبية لششرح برامج
اÎŸششح.Ú

سسطيف :نور الدين بوطغان

بحسسب معاينات ميدانية بعاصسمة الو’ية،
صس -ب -اح اأمسس ،ظ -ه -ر اأن م -ع -ظ -م ا’أح-زاب
ال -مشس-ارك-ة ل-م ت-ف-ت-ح م-داوم-ات-ه-ا ل-ل-ح-م-ل-ة
ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة ،ك-م-ا ل-م ت-ق-م ب-ت-ع-ل-ي-ق ق-وائ-م
المترشسحين للموعد ،رغم وضسع الÓفتات
ا’إشسهارية الخاصسة بها منذ اأيام.

ووف -ق ب -عضس ال -م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن ت-ح-دث-ن-ا
اإليهم ،فقد اأكدوا اأن الحملة ا’نتخابية
ع -ادة ت -ك -ون ضس -ع -ي -ف -ة ف-ي ا’أي-ام ا’أول-ى،
لترتفع وتيرتها بعد مرور ا’أسسبوع ا’أول،
كما اأكدوا اأن العمل الجواري للمترشسحين
داخ - -ل ا’أح - -ي - -اء ،وخ- -اصس- -ة ف- -ي ال- -ق- -رى
وال -م -داشس -ر سس -ي -ك -ون ال -ف -يصس -ل ف -ي ه -ذا
ال -م -وع -د ،ب -اع -ت -ب -ار ان -ه ي-ت-ع-ل-ق ب-اخ-ت-ي-ار
ا’أحسس -ن ل -م -ن يسس -ي -ر ال-ب-ل-دي-ة ،اأو وي-ك-ون
ممث Óفي المجلسس الشسعبي الو’ئي ،حيث
تدخل في العملية الكثير من ا’عتبارات،
وم-ن-ه-ا م-دى ق-رب ال-م-ت-رشس-ح م-ن ال-وسس-ط
ال-ذي ي-ع-يشس ف-ي-ه وان-دم-اج-ه ف-ي-ه بسس-م-عة
طيبة.

الثÓثاء  ٣١أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ١١صصفر  ١٤٣٩هـ

»æWh

حنون ‘ Œمع شصعبي Ãعسصكر:

التحول الدÁقراطي يأاتي من القاعدة
نشصطت
ل-وي-زة ح-ن-ون أامسس ب-ال-ق-اعة
اŸت- - -ع- - -ددة ال- - -ري - -اضص - -ات 18
فÈاي -ر ب -اÙم-دي-ة ‘ و’ي-ة
معسصكر ،ثاŒ Êمع شصعبي لها
من عمر ا◊ملة ا’نتخابية
التي انطلقت قبل يوم.Ú

معسسكر :أام ا.Òÿسس

وجهت الأمينة العامة لحزب العمال
رسص -ائ-ل ع-م-ي-ق-ة ل-م-ن-اضص-ل-ي ح-زب-ه-ا
ب - -م - -عسص - -ك- -ر ،تضص- -م- -نت الأسص- -ب- -اب
الرئيسصية التي تدعوهم للتوجه اإلى
صص -ن -ادي-ق الق-ت-راع ف-ي  ٢٣نوفمبر
ال -م -ق-ب-ل ب-ت-اأك-ي-ده-ا ع-ل-ى ال-ق-ول اأن
المنتخب المحلي هو محور التحول
ال-دي-م-ق-راط-ي و»م-ت-راأسس» ال-تصصدي
ل -ت -وج -ه -ات ال -ح -ك -وم -ة السص -ي -اسص-ي-ة
والق- -تصص- -ادي- -ة غ- -ي- -ر ال -م -دروسص -ة،
ووصصفت لويزة حنون مشصاركة حزب
العمال في النتخابات المحلية في
ه-ذا ال-ظ-رف ب-م-ث-اب-ة ع-م-ل نضص-ال-ي
م-ق-اوم-ات-ي ل-م-ن-ع م-وؤسصسص-ات ال-دولة
من الإفÓسس والنهيار خاصصة واأن
محليات نوفمبر تجري في ظرف
سص- -ي- -اسص- -ي خ- -ط -ي -ر بسص -بب ال -وضص -ع
العالمي والإقليمي المشصحون وفي
وضص -ع اج -ت -م -اع -ي ي-زي-د ي-وم-ي-ا ف-ي

هشص -اشص -ت -ه ع -ل -ى ح -د ق -ول -ه -ا ،ك-م-ا
انتقدت لويزة حنون مطول توجه
ال -ح -ك -وم-ة السص-ي-اسص-ي والق-تصص-ادي
م - -وضص - -ح - -ة اأن ح - -زب ال - -ع- -م- -ال ل
مسص-وؤول-ي-ة ل-ه ف-ي الأوضص-اع ال-ح-ال-ي-ة
للبÓد ،داعية في الوقت نفسصه اإلى
ان- - -ت- - -خ - -اب م - -رشص - -ح - -ي ال - -ح - -زب
وال -مسص -اع -دة ع-ل-ى ت-ع-ب-ئ-ة ال-ق-واع-د
الشص -ع -ب-ي-ة لصص-ال-ح-ه-م م-ن اج-ل ب-ن-اء
موؤسصسصات دولة قوية ورفع حظوظ
بناء اقتصصاد قوي قابل للدوام.
و حسصب مسصوؤولة حزب العمال ،فاإن
توجهات الحكومة ل يمكن اأن تكون
سصياسصة حتمية في وقت توجد فيه

ب-دائ-ل ل-ل-ح-ل-ول السص-ه-ل-ة ال-تي تبنتها
ل -ل -خ -روج م -ن الأزم -ة الق -تصص -ادي -ة
مشصيرة اإلى التمويل غير التقليدي
وفرضس ضصريبة على الثروة ،حيث
اأك -دت ح -ن -ون اأن اسص -ت -رج -اع اأم-وال
ال -م -ج -م -وع -ة ال -وط -ن -ي -ة وت -حصص-ي-ل
الضصرائب والقروضس غير المسصددة
ك -ف-ي-ل ب-اإع-داد  ٤م-ي-زان-يات سصنوية
دون ال -ل -ج -وء اإل -ى ال -م -ح -روق -ات اأو
الزيادة في الضصرائب.
و قدمت حنون جملة من الحلول
ت -راه -ا ك -ف -ي -ل -ة ب-اإخ-راج ال-بÓ-د م-ن
الأزمة وتنقذ البلديات من النهيار،
م-ن ب-ي-ن-ه-ا دع-م ال-م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة

ب -ال -م -ي -زان -ي -ة ال -ك -اف -ي-ة ل-تسص-ي-ي-ره-ا
واإن-ع-اشس ال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-ح-لية وتوسصيع
صصÓحيات المنتخبين اإلى رفع نسصبة
الضصريبة على النشصاط المهني التي
كانت تقتات منها البلديات واإعادة
ال -ن -ظ -ر ف-ي ب-عضس الإج-راءات ال-ت-ي
ج-اء ب-ه-ا مشص-روع ق-ان-ون ال-م-ي-زان-ي-ة
لسصنة  ٢٠١٨المتعلق باإمكانية بيع اأو
رهن ممتلكات البلدية للحصصول على
قروضس بنكية ،حيث وصصفت حنون
ه -ذه الإج -راءات « ب -ال -ت -دم -ي -ري -ة «
المفككة لقواعد الدولة مثلها مثل
الإج- -راءات ال- -ت- -ي سص- -م -حت ب -ن -هب
ال - -ع - -ق - -ار ال - -فÓ- -ح- -ي وتسص- -ل- -ي- -م- -ه
ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن وه-ميين واأجانب .في
ج -انب اآخ -ر ق -الت ح -ن -ون اأن ح-زب
العمال يرفضس النقÓب على نظام
الحكم على الطريقة البرازيلية ،كما
ي - -رفضس ال - -دع - -وة اإل - -ى ال - -ت - -دخ - -ل
الأجنبي .غير ذلك قالت حنون في
رده - -ا ع - -ل- -ى سص- -وؤال لـ»الشص- -عب» اأن
ح - -زب ال - -ع - -م - -ال سص - -يشص - -ارك ف - -ي
الن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ال-م-قررة في
ن-وف-م-ب-ر ال-داخ-ل ع-ل-ى مسص-توى 5٣٩
ب -ل-دي-ة و ٣٨م -ج -لسس ولئ -ي ،وك -ان
م-م-ك-ن اأن ت-ت-وسص-ع مشص-ارك-ة ال-ح-زب
اإلى اأكثر من ذلك لول الطريقة التي
تم بها تصصفية واإقصصاء قوائم حزب
العمال حسصبها.

بن يونسس من “Ôاسصت:

Œسشيد الدÁقراطية والÓمركزية لتحقيق التنمية اÙلية

كشص - - -ف رئ - - -يسس ا◊رك- - -ة الشص- - -ع- - -ب- - -ي- - -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ع- -م- -ارة ب -ن ي -ونسس ،أاول أامسس،
’هقار،
خÓل Œمع شصعبي نشصطه بعاصصمة ا أ
أان اÙل-ي-ات اŸق-ب-ل-ة ه-ي ان-ت-خ-ابات التنمية،
ال- -ت -ي ’ ب -د ل -ه -ا م -ن ت -وف -ر ال -دÁق -راط -ي -ة
والÓ- -م- -رك- -زي- -ة ،وه- -ذا م -ن خ Ó-ل إاع -ط -اء
’ولوية
’ولوية للمنتخب Ãن اŸوظف وا أ
ا أ
’داري ،ومنه إاعطاء
الرجل السصياسصي على ا إ
صصÓحيات أاوسصع للمنتخب Ãا ‘ ذلك رئيسس
البلدية ،مؤوكدا ‘ كلمته أان ا◊ركة قدمت
مقÎحا ‘ هذا الشصأان ضصمن القانون الذي
’ي-ام ال-ق-ادم-ة،
سص-ت-ق-دم-ه ا◊ك-وم-ة خÓ-ل ا أ
م-ؤوك-دا ع-ل-ى أان-ه ’ ب-د ل-رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة م-ن
’ول ‘ ال- -و’ي- -ة ،وأان
أايصص - -ب - -ح ال- -ق- -اضص- -ي ا أ
يسصÎج-ع صصÓ-ح-ي-ات-ه ك-ام-ل-ة ،وم-نه Œسصيد
الÓمركزية خاصصة ‘ أاقصصى و’ية ‘ الوطن
’نه حسصبه من غ ÒاŸعقول أان يتم تسصيÒ
أ
و’ية “Ôاسصت من العاصصمة.

عرج بن يونسس في أاول أايام الحملة اإلنتخابية
ب -دار ال-ث-ق-اف-ة ب-ع-اصص-م-ة األه-ق-ار ،ع-ل-ى ال-وضص-ع
اإلقتصصادي الراهن للوطن واألزمة المالية للبÓد
والعجز المالي ،مؤوكدا بأان مشصروع مخطط عمل

الحكومة الذي وافقت عليه الحركة هو الحل
للفترة الحالية رغم أان البعضس يراه عير مثالي،
منتقدا المعارضصة التي حسصبه لم تقدم البديل
وبقت عاجزة عن ذلك ،مكتفية بانتقاد عمل
الحكومة ،مضصيفا بأان الحكومة التي صصوت عليها

ذويبي من سصيدي بلعباسس:

الشصعب تأاتي بالحلول األمثل للشصعب ،الذي يرجع
ل -ه ال -ق -رار ف -ي األخ -ي -ر والشص -رع-ي-ة ت-أات-ي م-ن-ه،
مضصيفا بأان الحركة رغم ذالك تطالب بحلول
ام-ث-ل ،ع-ل-ى غ-رار ال-قضص-اء ع-ل-ى مشص-ك-ل ال-ع-ق-ار
الصص -ن -اع -ي وإارج -اع تسص-ي-ي-ره ل-ل-ب-ل-دي-ة ،وإاصصÓ-ح
ال -ب -ن -وك ال -ج -زائ -ري -ة ،وك -ذا ل ب -د م-ن مشص-روع
إاق -تصص -ادي ون-ج-اع-ة إاق-تصص-ادي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق إان-ت-اج
وطني وعدالة إاجتماعية.
ط-الب رئ-يسس ال-ح-رك-ة الشص-ع-ب-ي-ة ال-ج-زائرية ،في
مقتضصب كÓمه المطالبين بتطبيق المادة ١٠٢
من الدسصتور واصصفا إاياهم على حسصب تعبيره
الراغبين في انقÓب طبي ضصد الرئيسس ،بالصصبر
وال -مشص -ارك -ة ف -ي رئ-اسص-ي-ات  ،٢٠١٩لن رئ- - - -يسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ح-ق-ق األغ-ل-ب-ي-ة م-ن طرف الشصعب،
م-وج-ه-ا ت-ح-ي-ة ع-رف-ان ل-ل-ج-يشس الوطني الشصعبي
ع -ل-ى ال-ج-ه-ود ال-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا ف-ي ت-ح-ق-ي-ق األم-ن
واإلسصتقرار.
دعا بن يونسس الحاضصرين إالى ضصرورة التوجه
بقوة لصصناديق اإلقتراع يوم  ٢٣نوفمبر وإاحداث
التغير الهادئ والسصلمي للمحافظة على الجزائر،
ألنه هو من يأاتي بالديمقراطية حسصبه وهذا
بإاختيار فرسصان الحركة بعاصصمة األهقار.

نطالب بتغي Òقانون النتخابات

بالمجلسس الشصعبي البلدي لسصيدي بلعباسس.

’م Úالعام ◊ركة
جدد ﬁمد ذويبي ا أ
ال -ن -هضص -ة م -ن سص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس م-ط-لب ا◊زب
’نتخابات ،حيث قال
القاضصي بتغي Òقانون ا إ
إان ال -ق-ان-ون ح-رم ال-ع-دي-د م-ن ا÷زائ-ري Úم-ن
’ن- -ت -خ -اب -ات وم -ن اŸسص -اه -م -ة ‘
اŸشص- -ارك- -ة ‘ ا إ
تسصي Òالشصأان العام.
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سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

واأك -د خ Ó-ل ت -نشص-ي-ط-ه ت-ج-م-ع-ا شص-ع-ب-ي-ا بسص-ي-دي
ب -ل-ع-ب-اسس ،اأول اأمسس ،اأن ق-ان-ون الإن-ت-خ-اب-ات غ-ي-ر
م -وضص -وع -ي ب -ع -د اأن سص -اه -م وبشص -ك-ل م-ب-اشص-ر ف-ي
ح -رم -ان ال -ح -زب وال -ت -ح -ال-ف م-ن ال-مشص-ارك-ة ف-ي
الإنتخابات التشصريعية الماضصية لكن هذا الأخير
قرر الدخول في الإنتخابات المحلية بالولية قبل
اأن ي -ت-م رفضس ق-ائ-م-ت-ه ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ت-رشص-ح-ات
ل-ل-م-ج-لسس الشص-ع-ب-ي ال-ولئ-ي.و اأضص-اف اأن ال-ق-ان-ون
تمت صصياغته وفق مقاسس اأحزاب الأغلبية من
اأجل الإنفراد بالسصاحة السصياسصية على حد تعبيره،
متهما اإياها بالعجز في تسصيير الشصاأن العام والعجز
ف -ي ت -ح -ق -ي -ق ت-ن-م-ي-ة اإق-تصص-ادي-ة ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
الإمكانات المتوفرة لديهم من اإمكانات سصياسصية،
مالية ،اإدارية وقضصائية ،موؤكدا في الوقت ذاته اأن
الديمقراطية الحقيقية تفرضس مشصاركة الجميع
بدليل اأن الجزائر تحتاج لعقد سصياسصي ،اإقتصصادي
واإجتماعي وتحتاج اأيضصا لجميع اأبنائها ،خاتما
قوله بضصرورة تغير المعادلة السصياسصية ،على اأن
يضصمن التغيير تحول القيمة الحقيقية للمواطن
لأن الدول التي تحترم مواطنيها حسصبه هي دول
اآمنة ومسصتقرة ومتطورة .وارتاأت قائمة التحالف
من اأجل النهضصة والعدالة والبناء وفي اأول يوم من

ال -ح -م -ل -ة الإن -ت-خ-اب-ي-ة ت-دشص-ي-ن ح-م-ل-ت-ه-ا م-ن ق-ب-ر
المرحوم عبد القادر حسصاني ،حيث قال متصصدر
ال -ق -ائ -م -ة ك -رم -ة م -ح -م -د اأن اإخ -ت -ي -ار م -ث -ل ه-ذه
الإنطÓقة لم يكن وليد الصصدفة بل لإعتبارات
ع -دي -دة اأه -م -ه-ا ك-ون ال-م-رح-وم حسص-ان-ي ك-ان اأول
منتخب ورئيسس للمجلسس الشصعبي البلدي وهو رمز
من رموز الولية ممن قدموا الكثير لها ولسصكانها،
والهدف من هذه المبادرة اأيضصا هو التاأكيد على
رسص -ال -ة ال -ت-ح-ال-ف ال-ق-اضص-ي-ة ب-السص-ي-ر ع-ل-ى خ-ط-ى
المرحوم في حب الولية وخدمة سصكانها ،هذا
واأكد اأن التحالف سصيركز عمله على التجمعات
الشص -ع -ب -ي -ة ال-ج-واري-ة والإتصص-ال ال-م-ب-اشص-ر بسص-ك-ان
الأح-ي-اء لشص-رح ب-رن-ام-ج-ه ال-م-ع-ول ع-ل-ي-ه لتجسصيده

يسصتعد  ١١حزبا سصياسصيا بسصيدي بلعباسس لخوضس
غمار محليات  ٢٣نوفمبر القادم للفوز ب ٣٩
مقعدا بالمجلسس الشصعبي الولئي ،كما يتنافسس
 ١6حزبا على مقاعد المجالسس الشصعبية البلدية
بمجموع  ٢٩٤قائمة حزبية منها تحالفان.يحاول
المترشصحون وعلى اإختÓف اإنتماءاتهم السصياسصية
اإسصتمالة الناخبين واإقناعهم بالمشصاركة من خÓل
ال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى ال-ل-ق-اءات ال-ج-واري-ة ع-ل-ى مسصتوى
الأح-ي-اء وال-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ن-ي-ة ت-م-اشص-يا وطبيعة
الإنتخابات التي تفرضس مثل هذه الطرق كون
الخيار سصينصصب على مسصوؤول البلدية ،كما تهدف
ج -ل ه -ذه ال -تشص -ك -ي Ó-ت السص -ي -اسص -ي -ة اإل -ى ج -ذب
الناخبين من خÓل التركيز اأيضصا على المسصائل
المتعلقة بالإسصتقرار والتنمية المحلية والتغيير.
ومن جهتها خصصصصت مديرية التنظيم والشصوؤون
العامة  ٨٤فضصاء لإحتضصان التجمعات الشصعبية
م -ن ق -اع -ات م-ت-ع-ددة ال-ري-اضص-ات ،دور الشص-ب-اب،
ق-اع-ات السص-ي-ن-م-ا ،م-ك-ت-ب-ات ال-ب-ل-دية وغيرها من
الفضصاءات المخصصصصة لمثل هذه الأنشصطة مع
توفير  ٨٢٩موقعا لÓإشصهار الإنتخابي عبر جميع
بلديات الولية منها  ٤٣موقعا بعاصصمة الولية،
وفي هذا السصياق اأكد ممثل المديرية بريشس عبد
الرحمن اأن كل الإجراءات تم اتخاذها لإنجاح
الحملة الإنتخابية كما جدد دعوته للمترشصحين
ب-ال-ت-ق-ي-د بضص-واب-ط ال-ح-م-ل-ة الإن-ت-خ-اب-ي-ة لسص-يما
تفادي الإلصصاق العشصوائي.

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

مناصصرة من ورقلة:

العدد
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ضشرورة –قيق العدالة ‘ التنمية واŸسشاواة ‘ ا◊قوق
أاك -د رئ -يسس ح -رك -ة ›ت -م-ع السص-ل-م ع-ب-د
اÛي- - -د م- - -ن- - -اصص- - -رة م- - -ن ورق- - -ل- - -ة ،أان ك - -ل
ا÷زائ -ريﬂ ‘ Úت -ل -ف ال-و’ي-ات وا÷ه-ات
هم على نفسس الدرجة من الوطنية لذلك
وجب أان ت- -ك- -ون ل- -ه- -م ن- -فسس ال- -درج- -ة م- -ن
ا◊ق - -وق واŸواط - -ن - -ة ،واع - -ت Èأان ا÷زائ - -ر
ت -ع -يشس ع -ل-ى شص-يء م-ن ا’خ-تÓ-ل ‘ م-ي-زان
التنمية وأان رسصالة ا◊ركة ‘ هذه اŸرحلة
هي ضصرورة –قيق التنمية العادلة.

نظيفة من المال الفاسصد أاو دم الجزائريين األبرياء

ورقلة :إاÁان كا‘

وانتقد مناصصرة سصياسصة التوازن الجهوي والبرامج
التنموية التي لم تحقق فعليا على أارضس الواقع،
موضصحا أانه بعد كل هذه المدة من السصتقÓل وكل
هذه الجهود التنموية يمكن القول حسصبه أان عين
المسصؤوول ل ترى أابعد من محيطه ألن الذي يجوب
مختلف ربوع الوطن يشصهد اأن هناك اختÓل في
التوازن وفي المسصاواة في التنمية.
م-ن-اصص-رة دع-ا ك-اف-ة ال-م-رشص-ح-ي-ن م-ن ال-ح-رك-ة إالى
ضصرورة التمسصك بخطاب األمل والعدل والوحدة
ال -وط -ن -ي -ة م -ؤوك -دا أان ال -ح-رك-ة ضص-د ك-ل خ-ط-اب-ات
التخويف والتيئيسس من النتخابات ومسصتقبل البÓد
وأان تمسصك حركة مجتمع السصلم بالمسصار النتخابي
نابع من اعتبار النتخابات فرصصة للحل وليسصت
للتأازيم أاو التيئيسس.
ذات المتحدث أاوضصح أان الجزائر اليوم في حاجة
لمن يتحمل المسصؤوولية عبر انتخاب الشصعب ألن
المرحلة التي تعيشصها البÓد تحتاج لمن هو قادر
ع -ل -ى ت -ح-م-ل ال-مسص-ؤوول-ي-ة ورع-اي-ة مصص-ال-ح ال-ن-اسس
وت -دب-ي-ر شص-ؤوون-ه-م ،مشص-ي-را إال-ى أان ح-رك-ة م-ج-ت-م-ع
السصلم تمد يدها اليوم بمنتخبين أاصصحاب أايادي

ي-ع-رف-ون م-ع-ن-ى ال-م-ع-ارضص-ة ال-حقيقية ويسصتطيعون
ال -ت-ف-ري-ق ب-ي-ن م-ع-ارضص-ة ال-مسص-ؤوول أاو ال-ب-رام-ج م-ع
الحرصس على حماية الدولة والحفاظ عليها ،أاكفاء
وق -ادري -ن ع -ل -ى ت -ح-م-ل ال-مسص-ؤوول-ي-ة ب-م-ا ت-ق-تضص-ي-ه
المرحلة لتخفيف العبء على الحكومة المركزية
والمواطن وبتكليف من الشصعب -يضصيف مناصصرة.-
رئيسس حركة مجتمع السصلم شصدد أايضصا في نهاية
خ -ط -اب -ه ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ت-مسصك ال-م-واط-ن ب-ال-مسص-ار
الن- -ت- -خ -اب -ي ل -غ -ل -ق ك -ل األب -واب األخ -رى ،أاب -واب
اسصتعمال أاي وسصائل قد تفرط في اسصتقرار البÓد،
معتبرا في نفسس الوقت أان تحقيق العدالة في
ال -ت -ن -م -ي -ة وال -مسص -اواة ف -ي ال -ح-ق-وق ه-ي الضص-ام-ن
للمواطن ألن الجزائر جزائر الجميع.

’هقار:
عبد العزيز بلعيد من عاصصمة ا أ

هدفنا اسشÎجاع الثقة ب Úا◊اكم واÙكوم
كشصف عبد العزيز بلعيد من عاصصمة
’ه- -ق- -ار ،أاول أامسس ،خÓ- -ل ال- -ت- -ج- -م -ع
ا أ
الشص -ع -ب -ي ال -ذي نشص -ط -ه أام -ام م -ن -اضص-ل-ي
ح -زب -ه ،أان ب -رن-ام-ج ا÷ب-ه-ة ي-ه-دف إا¤
إاسصÎجاع الثقة ب Úا◊اكم واÙكوم،
’ن- -ه
وه - -ذا ب - -احÎام ك - -ل- -م- -ة الشص- -عب أ
الوحيد من يختار من ينوبه ‘ البلديات
’ن -ه ال -وح -ي -د
واÛالسس ال- -وط- -ن- -ي -ة ،و أ
الذي له السصلطة فيمن Áثله.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

أاكد رئيسس جبهة المسصتقبل من المسصرح البلدي
بوسصط مدينة عاصصمة األهقار ،أان عمق البرنامج
هو كيفية إاسصترجاع الثقة للمواطن وكيف يحب
بلده ،وكيف يمكن أان يعطى له أامل في المسصتقبل
القريب ،وهذا بإابراز خيرات الجزائر وأانه يمكن
ألي مواطن أان يعيشس في عزة وكرامة ،وهذا ل
يمكن حسصبه أان يكون إال بتسصيير جيد وبرنامج
ج -ي -د ،ك -ال -ذي أاع -دت -ه ج -ب -ه -ة ال-مسص-ت-ق-ب-ل ،وه-ذا
بالرجال والنسصاء الذين قدمتهم للمواطن في هذه
اإلنتخابات ،وهذا من خÓل تجسصيد برامج واعدة
في السصياحة والفÓحة ،خاصصة عاصصمة األهقار
التي تعتبر بوابة إافريقيا ،وهي قارة عابرة ل بد لها
من إاسصتثمارات كبيرة ،مؤوكدا بأان الجبهة من خÓل

ف -رسص -ان -ه -ا تسص -ع-ى إال-ى ت-ق-دي-م األفضص-ل واألحسص-ن
للمواطن الجزائري.
شصدد عبد العزيز بلعيد في األخير على التوجه
ب -ق -وة إال -ى صص -ن-ادي-ق اإلق-ت-راع ي-وم  ٢٣م-ن الشص-هر
ال-م-ق-ب-ل ،لخ-ت-ي-ار م-م-ث-ل-ي ج-ب-هة المسصتقبل بولية
تمنراسصت ،إلحداث التغيير الذي يخدم مصصلحة
الوطن والمواطن.

تواتي من برج بوعريريج:

اŸششاركة بقوة إلسشماع صشوت الششعب

دع- -ا رئ- -يسس ا÷ب- -ه- -ة ال- -وط- -ن- -ي -ة
ا÷زائرية موسصى تواتي أامسس ،من برج
ب-وع-ري-ري-ج إا ¤ضص-رورة اŸشص-اركة بقوة
‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ال-قادمة «إاسصماع
صصوت الشصعب البسصيط».
اأك-د م-وسص-ى ت-وات-ي خÓ-ل ت-نشص-ي-ط-ه ت-جمعا
شصعبيا بقاعة البشصير الإبراهيمي بعاصصمة
ال- -ولي- -ة ب -حضص -ور م -م -ث -ل -ي ق -وائ -م ح -زب -ه
وم -ن -اضص -ل -ي -ه ع -ل -ى اأه -م -ي-ة ال-مشص-ارك-ة ف-ي
السصتحقاق النتخابي القادم بقوة من اأجل
‘‘اإع Ó- -ء ك - -ل - -م- -ة الشص- -عب خصص- -وصص- -ا ف- -ئ- -ة
البسصطاء‘‘.
واأشص-ار رئ-يسس ال-ج-ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة الجزائرية
اإلى انه ‘‘حان الوقت لتعود الكلمة للشصعب
في تسصيير شصوؤونه ولذلك عليه اأن ينتفضس
وياأخذ زمام المبادرة من خÓل القتراع
ب- -ق -وة لإسص -م -اع صص -وت ال -ف -ئ -ة ال -هشص -ة ف -ي
المجتمع».
ك -م -ا شص -دد ت -وات -ي ع -ل -ى اأه -م-ي-ة ت-حسص-يسس
المواطنين من اجل التعبير عن اإرادتهم من
خ Ó-ل م -م -ارسص -ة ال-ف-ع-ل الن-ت-خ-اب-ي وع-دم
النسص-ي-اق ل-دع-اة ال-م-ق-اط-عة وترك الفضصاء
شصاغرا كون «السصتقالة عن اأداء الواجب
الوطني والعزوف سصيطيل عمر الأزمة «.

واسصتعرضس في الأخير الخطوط العريضصة
ل-ل-ب-رن-ام-ج الن-ت-خ-اب-ي لحزبه الذي يسصعى-
ك - -م - -ا ق - -ال -اإل - -ى «ت - -حسص - -ي - -ن ال - -ظ- -روف
الجتماعية للمواطن الجزائري وبناء دولة
ال-ق-ان-ون وال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة والمسصاواة
النابعة من رسصالة نوفمبر المجيد‘‘ داعيا
اإل -ى دع -م ق -وائ -م ح -زب -ه ف -ي الن -ت -خ-اب-ات
المحلية المقبلة.

‹hO
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’قليم يعيشس حالة ترّقب بعد تنحي رئيسضه
ا إ

شسغب بكردسستان العراق وحكومة أاربيل تتهم «أايادي خفية»

تعرضضت مقار حزب Úكردي ÚمعارضضŸ Úسضعود البارزا Êرئيسس إاقليم كردسضتان العراق اŸسضتقيل لهجمات ‘ عدد من اŸدن خÓل الليلة ما
’قليم «أايادي خفية» – ⁄ددها بإاحداث الشضغب.
قبل اŸاضضية بعد سضاعات من إاعÓن البارزا Êاسضتقالته ‘ ،ح Úاتهمت حكومة ا إ

خ - - - - -رج إ’آ’ف م- - - - -ن إأنصس- - - - -أر
إل- -ب- -أرزإن- -ي م -ع -ت -رضس -ي -ن ع -ل -ى
إسس -ت-ق-أل-ت-ه ،وإأع-قب ذلك ه-ج-وم
لبعضس هوؤ’ء إلمتظأهرين على
م -ق -ري-ن ل-ح-زب ح-رك-ة إل-ت-غ-ي-ي-ر
إلكردية (كورإن) ،وحزب إ’تحأد
إل-وط-ن-ي إل-ك-ردسس-ت-أني في زإخو
بمحأفظة دهوك وحرقهمأ.
وق- -أل إل- -ح- -زب- -أن ف- -ي ب- -ي -أن -ي -ن
منفصسلين إن عددإ من إلمقرإت
إلتأبعة لهمأ في منطقة دهوك
إل-وإق-ع-ة شس-م-أل-ي إأرب-ي-ل عأصسمة
ك- -ردسس- -ت- -أن إل- -ع- -رإق ت- -ع- -رضست
ل- -ع- -م -ل -ي -أت ن -هب وح -رق خ Ó-ل
إلليل .ولم تشسر إ’أنبأء إلى وقوع
ضسحأيأ.
ويسس -أن -د ح-زب-أ ك-ورإن وإ’ت-ح-أد
إلوطني إلكردسستأني حق إ’أكرإد
في تقرير إلمصسير ،إ’ إأن كورإن
ع- -أرضس إ’سس- -ت- -ف -ت -أء ق -أئ  Ó-إن
توقيته كأن خأطئأ ،في حين إأيد
إ’ت -ح -أد إل-وط-ن-ي إل-ك-ردسس-ت-أن-ي
إ’سستفتأء على مضسضس.
وقألت حكومة كردسستأن إلعرإق
إن - -ه - -أ إأم - -رت ق- -وإت إلشس- -رط- -ة
إل- -م- -ح- -ل- -ي -ة إل -م -ع -روف -ة ب -أسس -م
«إ’أسس - - - -أيشس» ب- - - -وق- - - -ف ه- - - -ذه
إل- -ه- -ج- -م- -أت وإلسس -ي -ط -رة ع -ل -ى

إلوضسع.
وإأشس -أرت ف -ي ب -ي -أن ل -ه -أ إل-ى إأن
ه -ن -أك «إأي -دي خ -ف -ي-ة ورإء ذلك
تريد إحدإث إلشسغب وإلمشسأكل
ف - -ي إ’إق - -ل - -ي - -م» ،مضس - -ي- -ف- -ة إأن
إلسس - -ل - -ط - -أت «سس - -ت - -ت - -خ - -ذ ك - -ل
إ’إج- -رإءإت إلÓ- -زم- -ة ب -ح -ق -ه -م
وطألب إلبيأن إلموإطنين بألعودة
إلى منأزلهم».

احتجاج
وكأنت مجموعة من إلمدنيين
هأجموإ مبنى برلمأن كردسستأن
وت -م -ك -ن -وإ م -ن دخ -ول سس -أح-ت-ه
إلخأرجية ،وضسربوإ عددإ من
إلصس-ح-ف-ي-ي-ن وإأعضس-أء إل-برلمأن
بألعصسي.
وج-أء إق-ت-ح-أم سس-أح-ة إلبرلمأن
من قبل هوؤ’ء بعد إأن هأجم
إأح- -د إأعضس- -أء إل- -ب- -رل- -م -أن ف -ي

موؤتمر صسحفي دإخل إلبرلمأن
إلبشسمركة وقيأدإتهأ وإعتبرهم
«سسبب كل إلنكسسأت» ،وتدخلت
ق- - -وإت م- - -ك- - -أف- - -ح- - -ة إلشس - -غب
وسسيطرت على إلوضسع.
وق - -ألت إأح - -زإب إل- -م- -ع- -أرضس- -ة
بألبرلمأن إن إأعضسأءهأ إلذين
ت-حصس-ن-وإ ب-أل-دإخ-ل ت-م-كنوإ من
إلمغأدرة في وقت ’حق.
وق- -أل إل- -ب- -أرزإن -ي إ’أح -د إن -ه
سس -ي -ت-ن-ح-ى ع-ن م-نصس-ب-ه رئ-يسس-أ
لكردسستأن إلعرإق في إ’أول من
ن-وف-م-ب-ر ب-ع-دم-أ دفع إ’سستفتأء
ع -ل -ى إ’سس -ت -ق Ó-ل ف -ي شس -م -أل
إل -ع -رإق إل -ح -ك -وم -ة إل -ع -رإق-ي-ة
إ’ت -ح -أدي-ة إل-ى إل-رد عسس-ك-ري-أ
وإقتصسأديأ.
وفي كلمة بثهأ إلتلفزيون إأعلن
إلبأرزإني نيته إلتنحي وقأل إن
إأتبأع إلقيأدي إلكردي إلرإحل
جÓ- -ل إل- -ط- -أل- -ب- -أن- -ي م- -وؤسسسس
إ’تحأد إلوطني إلكردسستأني -
إلذي توفي في إأوإئل إأكتوبر -
م-دإن-ون «ب-أل-خ-ي-أن-ة إل-ع-ظ-م-ى»
ل -تسس -ل -ي -م -ه -م م -دي -ن -ة ك -رك -وك
إلنفطية للقوإت إلعرإقية دون
قتأل قبل إأسسبوعين.

روسضيا تتوقع –قيق النصضر ‘ سضوريا بحلول نهاية العام

جولة سسابعة من مفاوضسات آاسستانة لتعزيز وقف إاطÓق النار

نقلت ا’نباء عن مشضرع روسضي كبÒ
ق -ول -ه أامسس إان روسض -ي -ا ت -ت -وق-ع ال-قضض-اء
’ره -اب -ي ‘ »Úسض -وري -ا
ع- -ل- -ى ج- -م- -ي -ع «ا إ
Óبقاء
بحلول نهاية العام كما تخطط ل إ
ع -ل -ى م -ا ي -ك -ف -ي م-ن ال-ق-وات ه-ن-اك Ÿن-ع
وقوع أاي صضراع جديد.

وأإضسأفت إ’نبأء نق Óعن فيكتور بوندإريف
رئيسس لجنة إلدفأع وإأ’من بمجلسس إ’تحأد
في إلبرلمأن «سسنبقي في سسوريأ على إلقوإت
إل Ó-زم -ة ل -ت -ف -أدي أإي ت -ك -رإر م -ح -ت-م-ل ل-ه-ذإ
إإ’رهأب».
كمأ نقلت وكألة إإ’عÓم إلروسسية عن مصسدر
م -ط -ل -ع ق -ول -ه إن م -ؤوت -م -رإ ت -دع -م -ه م-وسس-ك-و

للسسوريين من مختلف إلطوإئف قد يعقد في
روسس-ي-أ م-ن-تصس-ف إلشس-ه-ر إل-م-ق-ب-ل ع-ل-ى أإق-رب
تقدير ويبدأإ إلعمل على وضسع دسستور جديد
لسسوريأ.
وأإضس -أفت إل -وك -أل -ة أإن إل -م -ؤوت -م -ر إل -ذي ط-رح
إلرئيسس إلروسسي فÓديمير بوتين فكرته للمرة
إأ’ول -ى خ Ó-ل م-ن-ت-دى ه-ذإ إلشس-ه-ر ق-د ي-ع-ق-د
منتصسف نوفمبر في منتجع سسوتشسي إلروسسي
إلمطل على إلبحر إأ’سسود.
ج -أء ه -ذإ ب -أل -م -وإزإة م -ع إن -ط Ó-ق إل -ج -ول -ة
إلسس-أب-ع-ة م-ن إل-م-ف-أوضس-أت إل-م-ت-ع-لقة بأأ’زمة
إلسسورية إمسس في إلعأصسمة إلكأزإخية آإسستأنة
وتشسأرك في إ’جتمأعأت وفود من كل من
روسس -ي-أ وت-رك-ي-أ وإي-رإن (وه-ي إل-دول إل-رإع-ي-ة

ل -ل -م -ح -أدث -أت) ،إل -ى ج-أنب وف-دي إل-ح-ك-وم-ة
وإل -م -ع -أرضس -ة إلسس-وري-ة ،وم-م-ث-ل-ون ع-ن إأ’م-م
إلمتحدة ،وإلو’يأت إلمتحدة وإأ’ردن إلذين
يشسأركون بصسفة مرإقب.
إ’جتمأع يهدف إلى إلحفأظ على إلنتأئج
إلتي تحققت فيمأ يتعلق بتعزيز نظأم وقف
إط Ó-ق إل -ن -أر ف-ي سس-وري-ة ،إل-ى ج-أنب ت-ع-زي-ز
إلجهود لتحقيق إلمزيد من إ’سستقرإر للوضسع.
وكأنت تقأرير أإشسأرت إلى أإنه من إلمتوقع أإن
تفضسي هذه إلمفأوضسأت إلى إلموإفقة على
ب -ن -ود م -ج -م-وع-ة إل-ع-م-ل بشس-أن إطÓ-ق سس-رإح
إل-ره-أئ-ن وإل-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن وتسس-ل-ي-م جثث إلقتلى،
وإلبحث عن إلمفقودين.

’مÒكية
قضضية التدخل الروسضي ‘ ا’نتخابات ا أ

اŸوافقة على أاول ا’تهامات واŸدير السسابق ◊ملة ترامب يسسلم نفسسه

أاكد مكتب التحقيقات الفيدرا ¤امسس
’ثن Úأان بول مانافورت اŸدير السضابق
ا إ
’مريكي
ل-ل-ح-م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-رئ-يسس ا أ
دون- -ال- -د ت -رامب سض -ل -م ن -فسض -ه ل -لسض -ل -ط -ات
ا◊ك -وم -ي -ة ‘ ،ال-وقت ال-ذي ت-واصض-ل ف-ي-ه
ه-ي-ئ-ة قضض-ائ-ي-ة ال-ت-ح-ق-يق ‘ صضلة ا◊ملة
بروسضيا.
وأإفأدت صسحيفة نيويورك تأيمز بأنه طلب من
مأنأفورت وشسريكه إلسسأبق ريك جيتسس تسسليم
نفسسيهمأ للسسلطأت إ’تحأدية.
وكأنت هيئة قضسأئية قد وإفقت على إلتهم
إأ’ولى بألتحقيق إ’تحأدي بشسأن تدخل روسسيأ

º``dÉ©dG ô````Ñ``Y
اسستئناف ﬁاكمة اأك Ìمن
 220تركي
^ انقرة إسس -ت  -أن-ف إل-قضس-أء إل-ت-رك-ي إأمسس
محأكمة  220شسخصسأ بينهم جنرإ’ت ،بتهمة
إلضسلوع في إ’نقÓب إلعسسكري إلفأشسل ضسد
إلرئيسس رجب طيب إأردوغأن في  15جويلية
.2016
ويوإجه إلمتهمون عقوبأت بألسسجن إلموؤبد إذإ
إأدي -ن -وإ ب -ت -ه -م ت -ت -رإوح ب-ي-ن إسس-ت-خ-دإم إل-ع-ن-ف
وم-ح-أول-ة إ’إط-أح-ة ل-ح-ك-وم-ة وإل-ب-رل-م-أن وقتل
حوإلى  250شسخصسأ.

مقتل اربعة مدني Úوشسرطي ‘ غوما
^ غوما قتل إربعة مدنيين وشسرطي وإحد
إمسس إ’ث -ن -ي -ن ف -ي غ -وم -أ ،شس -رق ج -م -ه -وري-ة
إل-ك-ون-غ-و إل-دي-م-ق-رإط-ي-ة ،على هأمشس تظأهرة
للمجتمع إلمدني دعت إلى إسستقألة إلرئيسس

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

ف -ي إ’ن -ت-خ-أب-أت إأ’م-ري-ك-ي-ة إل-رئ-أسس-ي-ة إل-ت-ي
أإجريت إلعأم إلمأضسي ،وذلك بحسسب مأ ذكرته
وسسأئل إعÓم أإمريكية إلجمعة إلمأضسية.
وكأن قد تم إختيأر مدير مكتب إلتحقيقأت
إ’ت - -ح - -أدي سس- -أب- -ق- -أ روب- -ر م- -ول- -ر ل- -ت- -رؤوسس
إلتحقيقأت بشسأن جهود روسسيأ للتأثير على
إ’ن -ت -خ-أب-أت وإل-مسس-أئ-ل إل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ه-أ .وت-م
تمديد إلتحقيق ليشسمل إتصسأ’ت روسسية مع
فريق إلحملة إ’نتخأبية لترإمب عأم 2016.
وتترقب وإشسنطن بقلق إحتمأل صسدور إولى
إ’ت-ه-أم-أت ف-ي إط-أر إل-ت-ح-ق-ي-ق إل-ذي ي-جريه
إلمدعي إلخأصس روبرت مولر حول إلتدخل
جوزف كأبي Óإوإخر .2017
وتوإجه جمهورية إلكونغو إلديمقرإطية إزمة
سسيأسسية خطيرة نأجمة عن بقأء إلرئيسس كأبيÓ
في إلحكم بعد إنتهأء و’يته منذ نهأية ديسسمبر
.2016

سسلفاك ‘ Òاÿرطوم
^ ال-خ-رط-وم ي- -ق- -وم رئ- -يسس دول- -ة ج- -ن- -وب
إلسسودإن سسلفأكير ميأرديت إبتدإء من يوم غد
إ’أرب -ع -أء ب -زي -أرة إل -ى إل -ع -أصس -م -ة إلسس-ودإن-ي-ة
إلخرطوم تدوم يومين .
ووفقأ لبرنأمج إلزيأرة سسيعقد رئيسس جنوب
إلسسودإن مبأحثأت مع نظيره إلسسودإني عمر
إلبشسير وسسيشسهد توقيع عدد من إ’تفأقيأت
بين إلبلدين كمأ سستعقد مبأحثأت مشستركة
على إلمسستوى إلوزإري بين إلوفد إلمرإفق له
ونظرإئهم إلسسودإنيين.

ا◊اجة ا“ ¤ديد اتفاق اأوبك
^ اأب-وظبي ع-ب-ر وزي-ر إل-ط-أق-ة إ’إم-أرإت-ي,
سسهيل إلمزروعي ,إأمسس عن إلحأجة لتمديد

إل -روسس -ي ف -ي ح -م -ل-ة إ’ن-ت-خ-أب-أت إل-رئ-أسس-ي-ة
إ’ميركية ،ليبأشسر بذلك إولى إلمÓحقأت في
إطأر هذه إلقضسية ،كمأ ذكرت وسسأئل إعÓم
إميركية.
وف -ي م -وإج -ه -ة ه -ذه إل -ت -ح -رك-أت إل-قضس-أئ-ي-ة
إلوشسيكة إلتي سستكون إ’ولى في إطأر هذه
إلقضسية ،يحأول إلرئيسس دونألد ترإمب نقل
محور إ’هتمأم على إلسسأحة إلسسيأسسية .وقد
دإن مجددإ «حملة إضسطهأد» تسستهدف فريقه
وإت -ه -م م -ن -أفسس -ت-ه إلسس-أب-ق-ة ف-ي إ’ن-ت-خ-أب-أت
إل-رئ-أسس-ي-ة ه-يÓ-ري ك-ل-ي-ن-ت-ون ب-أل-توإطؤو وإمور
إخرى .
إت -ف -أق خ-فضس إ’إن-ت-أج إل-ع-أل-م-ي م-ن إل-ن-ف-ط ,
معبرإ كذلك عن إأمله في إن تتفق إلدول
إل-م-ن-ت-ج-ة ل-ل-ن-ف-ط إلشس-ه-ر إل-م-ق-ب-ل ع-ل-ى مأ هو
إأفضسل للسسوق.
و قأل إلوزير إأن «هنأك حأجة لتمديد إ’تفأق
حسسبمأ إأرى» ,مضسيفأ بخصسوصس سسوؤإل حول
مأ إن كأن قرإر تمديد إلتخفيضسأت سسيتخذ في
نوفمبر إلمقبل «إآمل إأن نتفق على مأ هو
إأفضسل للسسوق».

اإيران تنفذ اإلتزاماتها النووية
^ ط-ه-ران ق-أل م-دي-ر إل-وك-أل-ة إل-دول-ي-ة
للطأقة إلذرية يوكيأ إأمأنو إمسس إن إيرإن
تنفذ إلتزإمأتهأ بموجب إ’تفأق إلنووي مع
إل -ق -وى إل -ع-أل-م-ي-ة ،و إن م-ف-تشس-ي إل-وك-أل-ة ’
يوإجهون إأي مشسأكل في عملهم.
وإأضسأف في موؤتمر صسحفي في إأبو ظبي
بعد رحلة إلى إيرإن إ’أحد ،حيث إلتقى
إلرئيسس إ’إيرإني حسسن روحأني ومسسوؤولين
إآخرين؛ «بأسستطأعة إلوكألة إلدولية للطأقة
إل -ذري -ة إأن ت -ق -ر ب  -أن -ه ي -ج-ري ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه
إ’لتزإمأت إلمرتبطة بأ’أنشسطة إلنووية».

إلعدد
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اŸدعي العام اإ’سسبا Êيدعو ’تهام
زعم ـ ـاء ا’نفصس ـ ـال بالتم ـ ـرد

اأعلنت السضلطة التشضريعية الكتالونية،
امسس ا’ث -ن ،Úاأن -ه -ا ق -ب -لت ق -رار ا◊ك-وم-ة
ا’إسض -ب -ان -ي -ة ب -ح -ل -ه -ا ووق -ف ع -م -ل -ه -ا ح-ت-ى
انتخابات مبكرة جديدة.

وقألت إلهيئة إلتشسريعية « إن إجتمأع مجلسس
إلرئأسسة قد تم إلغأوؤه بعد حل إلبرلمأن».
وإأفأد مرإسسلون إأن رئيسسة برلمأن كتألونيأ
كأرمي فوركأديل إألغت إمسس إ’ثنين إجتمأع
إل-ل-ج-ن-ة إل-ب-رل-م-أن-ي-ة وق-ب-لت ق-رإر إل-ح-ك-ومة
إ’إسسبأنية حل برلمأن إ’إقليم.
وتسسود حألة من إلترقب في كتألونيأ بعد
دخول قرإر مدريد تجميد إلحكم إلذإتي في
إ’إقليم حّيز إلتنفيذ.
ورغم إقألة إلحكومة إلكتألونية من طرف
م- -ج- -لسس إلشس- -ي- -وخ إ’إسس- -ب- -أن- -ي ،ع -أد ب -عضس
إلمسستشسأرين إلمقألين إلى إأمأكن عملهم في
إلمقرإت إلحكومية في برشسلونة.
ف -ي إ’أث -ن -أء ،رف -ع رئ -يسس ح-ك-وم-ة ك-ت-أل-ون-ي-أ
إل -م -ق -أل ك -أرلسس ب -وغ -دي -م -ون ع -ب -ر شس -ب-ك-ة
إنسس -ت -غ -رإم صس -ورة ل -ب-ه-و م-ق-ر إل-رئ-أسس-ة ف-ي
برشسلونة ،دون ت أكيد خبر عودته إلى مكتبه.
ول -م ي -تضس -ح إأيضس -أ م -أ إذإ ك -أن إل -مسس -وؤول -ون
إلكبأر بحكومة كتألونيأ وإلنوإب إلذين إأعلنوإ
إسستقÓل إلمنطقة عن إسسبأنيأ يوم إلجمعة
سسيحأولون إلوصسول إلى مكأتبهم  ،ومأ إذإ
كأنت شسرطة كتألونيأ سستمنعهم.
وق -ألت صس -ح -ي -ف -ة ’ ف -أن -ج -أردي -أ إ’أح-د إن
إأعضس -أء م -ج-لسس إل-وزرإء إل-ك-ت-أل-ون-ي غ-أدروإ
مكأتبهم إلتي إأصسبحت إ’آن تحت سسيطرة
إلحكومة إلمركزية.

مظاهرات
وكأن مئأت إ’آ’ف من إلكتألونيين إلموؤيدين
للبقأء ضسمن إسسبأنيأ قد تظأهروإ إ’أحد في
شس -وإرع ب -رشس -ل -ون -ة ب -ع -د ي -وم-ي-ن م-ن إعÓ-ن
ب-رل-م-أن إ’إق-ل-ي-م إ’سس-ت-قÓ-ل ،وردت م-دري-د
ببدء إجرإءإت وضسعه تحت إلوصسأية.
وقدرت شسرطة إلبلدية عدد إلمتظأهرين بـ
 300إألف ،في حين إأوردت إلدوإئر إلتي تمثل
إلسسلطأت إ’إسسبأنية إأنهم نأهزوإ مليونأ.
وإأطلق إلمتظأهرون مرإرإ شسعأر «بوغديمون

إل- - -ى إلسس- - -ج - -ن» ف - -ي إشس - -أرة إل - -ى ك - -أرلسس
بوغديمون.
وإأع -ل -ن رئ -يسس إل -وزرإء إ’إسس -ب -أن -ي م -أري-أن-و
رإخ- -وي ي- -وم إل -ج -م -ع -ة إل -ح -ك -م إل -م -ب -أشس -ر
ل -ل -م -ن -ط -ق -ة .وإأق -أل إل-ح-ك-وم-ة إ’ن-فصس-أل-ي-ة
لÓإقليم ودعأ إلى إنتخأبأت مبكرة في 21
ديسسمبر.
وإأظهر إسستطÓع للرإأي إأجرته صسحيفة « إل
موندو» إأن إ’نفصسأليين سسيخسسرون إلغألبية
ف-ي إل-ب-رل-م-أن إل-ك-ت-أل-ون-ي ول-ن ي-حصس-ل-وإ ف-ي
إأفضسل إ’أحوإل سسوى على  65من إأصسل 135
مقعدإ.
وق- -أل ب- -عضس م- -ن إأب- -رز إأعضس -أء إ’إدإرة ف -ي
ك-ت-أل-ون-ي-أ وب-ي-ن-ه-م بوغديمون ونأئب إلرئيسس
إأوري -ول غ -ون -ك -ي-رإسس إن-ه-م ’ ي-ق-ب-ل-ون ق-رإر
إ’إقألة ،و إن شسعب كتألونيأ هو من يحق له
إقألتهم.
م -ن ج -ه -ت -ه -أ ،دعت إل -ج -م -أع -ة إل -رئ -يسس -ي -ة
إلدإعمة للحملة إلمطألبة بأ’سستقÓل إلى
عصسيأن مدني ووجهت إرشسأدإت لنحو 200
إألف موظف يعملون في كتألونيأ عن كيفية
إلتصسرف.
وه -ن -أك إخ -ت-ب-أر إآخ-ر ل-رد ح-ك-وم-ة م-دري-د،
يتمثل فيمأ إذإ كأنت إلشسركأت سستتوقف عن
إ’نتقأل خأرج كتألونيأ بحثأ عن إ’سستقرإر،
ب -ع -د إأن غ -أدرت م -ئ -أت إلشس -رك -أت إ’إق -ل-ي-م
إلشسهر إلجأري بسسبب إلعأصسفة إلسسيأسسية.

دعوات Ùاكمة زعماء ا’نفصسال
هذإ و طألب إلمدعي إلعأم في إسسبأنيأ
إأمسس ب -ت -وج -ي -ه إت-ه-أم-أت ب-أل-ت-م-رد وإلسس-ع-ي
لÓ-ن-فصس-أل ل-زع-م-أء ك-ت-أل-ون-ي-أ بسسبب سسعيهم
لفصسل إ’إقليم عن إسسبأنيأ.
ودعأ إأيضسأ إلمدعي إلعأم خوسسيه مأنويل
م- -أث- -أ ك -ذلك إل -ى ت -وج -ي -ه إت -ه -أم -أت بسس -وء
إسستخدإم إلمأل إلعأم.
وبموجب إلقأنون إ’إسسبأني يرفع إلطلب إلى
قأضس للنظر فيه .وطلب مأثأ من إلقأضسي
إسستدعأء إلزعمأء إ’نفصسأليين للشسهأدة.

بوكو حرام تواصضل إارهابها

خمسسة قتلى ‘ هجوم على مسسجد شسمال نيجÒيا
ق -ت -ل خ -مسض -ة اشض -خ -اصس ع -ل -ى ا’ق-ل
أامسس ا’ثن ‘ Úاعتداء أارهابي وقع ‘
شضمال شضرق نيجÒيا اŸنطقة التي تعد
بؤورة ’عمال عنف جماعة بوكو حرام
ا’ره- - -اب- - -ي- - -ة ،ك- - -م- - -ا ذك - -ر ع - -نصض - -ر ‘
اŸي -ل -يشض -ي -ات اŸدن -ي -ة ال -ت -ي ت -ق-ات-ل ا¤
جانب ا÷يشس النيجÒي.
وقع إ’نفجأر فجر إمسس في مسسجد يبعد
 15كلم شسمأل مأيدوغوري عأصسمة و’ية
بورنو ،كمأ إوضسح إأجيري يأ’ إلذي يرإأسس
«إلقوة إلمدنية إلمشستركة» إلمحلية.
وق -أل ف -ي إتصس -أل ه -أت -ف -ي إن «إن-ت-ح-أري-أ
إدعى إنه من إلمصسلين دخل إلى إلمسسجد
وقت صسÓة إلصسبأح» ،وإضسأف إنه «فجر
ح-زإم-ه إل-ن-أسس-ف ،ف-ق-ت-ل خ-مسس-ة إشسخأصس
وإأصسأب إآخرين بجروح».
ول- -يسس م- -ن ع- -أدة ج- -م- -أع- -ة ب -وك -و ح -رإم
إل-ن-ي-ج-ي-ري-ة ب-زع-أم-ة إب-و ب-ك-ر إلشس-ك-وي إن
تتبنى إلهجمأت إلتي تشسنهأ  ،لكن إلجمأعة
إل- -دم- -وي -ة ل -ج  -أ إل -ى ه -ذه إل -ط -ري -ق -ة ف -ي
ه ج م أ ت ه أ عأدة.

وتشس - -ك - -ل إل - -مسس- -أج- -د إأه- -دإف- -أ م- -فضس- -ل- -ة
لÓرهأبيين بزعأمة إلشسكوي إلذي يعتبر إن
ك -ل م -دن -ي ل -م ي -ل -ت -ح-ق ب-ب-وك-و ح-رإم ،ع-دو
ويدعم حكومة إبوجأ.
وإعربت إ’مم إلمتحدة إلتي تنسسق إ’نشسطة
إ’نسسأنية في إلمنطقة ،عن «قلقهأ إلعميق»
م -ن إل -ه-ج-م-أت إل-مسس-ت-م-رة ع-ل-ى م-خ-ي-م-أت
إلنأزحين ،وقد لج أ حوإلى مليون شسخصس
إل -ى م-أي-دوغ-وري وإضس-ط-ر  2،6م-ل-يون إلى
مغأدرة منأزلهم في منطقة بحيرة تشسأد.
هذإ و مع إن جمأعة بوكو حرإم إ’رهأبية
لم تعد تسسيطر على مسسأحأت شسأسسعة من
إ’رإضسي كمأ كأن إلوضسع حتى  ،2015مأ زإل
ي -ت -ع -ذر إل -وصس -ول إل -ى م -ن -أط -ق ك -ث -ي-رة ف-ي
إلشسمأل إلشسرقي إلمعرضسة لعمليأت إلنهب
وإلمجأزر.
ومنذ ظهورهأ قبل ثمأني سسنوإت ،تسسببت
جمأعة بوكو حرإم إ’رهأبية إلتي تشسن
ه-ج-م-أت وت-ن-ف-ذ إع-ت-دإءإت إن-ت-ح-أري-ة ،ف-ي
نيجيريأ وفي إلبلدإن إلمجأورة إيضسأ ،مثل
إلكأميرون وإلنيجر وتشسأد ،بمقتل  20إلف
شسخصس على إ’قل.
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ماذا ينتظر اŸواطن
من اÛالسس اÙلية
القــــادمـــــــــــــــــــة

؟

الوفاء با’لتزامات
واإ’بتعاد عن الوعود

اإ’ضصافة..
ا◊لقة اŸفقودة

الناششطة سشليمة دراز :

علينا التخلصص
من الشصعارات..
والتوّجه لتحريك
دواليب التنمية

كلمة العدد

مرحلة
تثم Úاأ’داء
م -اذا ي-ن-ت-ظ-ر اŸواط-ن م-ن اŸن-ت-خ-بÚ
اÙل -ي Úا÷دد ب -اÛالسس الشش -ع -ب-ي-ة
ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ي-ة ال-ق-ادم-ة؟ كل عهدة
ن - -ط - -رح ه - -ذا السش- -وؤال اآم ‘ Ó- -روؤي- -ة
جمال أاوكيلي
اإضشافة اأخرى غ Òالتي اعتدنا عليها
‘ السش -اب -ق ن -زو’ ع -ن -د رغ -ب -ة ال-ن-اسس
الذين يرون ‘ هذا اŸوعد Œديد العهد مع ا’لتزامات اŸعلنة ‘
ا◊مÓت ا’إنتخابية اıصشصشة لهذا ا◊دث.
ما ينتظره اŸواطن هو اأن يكون اŸنتخب الوافد على مقعد البلدية

«الششعب» ‘ أاعماق
بلديات تيارت

الرصصفة ،ع Úالذهب
الفايجة ،مشصرع
الصصف...
مرافق خدماتية
وجوارية منعدمة
وفيا لكل التعهدات التي حرصس على اإطÓقها هنا وهناك ،واأقسشم خÓل
التجمعات على اأن يكون اإ ¤جانب سشكان البلدية التي دخلها ’أول مرة
اأو عاد اإليها ثانية ÿدمتها.
و’بد لهذا اŸنتخب ا÷ديد اأو القد Ëاأن يسشاأل ويقيّم نفسشه بالنسشبة
لÓأول Ÿا هو قادم اأما الثا Êماذا قدم حتى يريد اأن يششرف مباششرة
على هذه «النواة ا’أو »¤لفÎة اأخرى نقول هذا الكÓم من باب التنبيه
باأن اŸسشوؤولية تكليف وليسشت تششريف ،والتهافت على هذه اÛالسس ’
يجب اأن يفهم من طرف البعضس باأنه مصشدر ثراء ،اأو ششيء من هذا
القبيل واإ‰ا ما يتطّلب اأن يÎسّشخ ‘ اأذهان هوؤ’ء ،هو اأن البلدية ⁄
تعد فضشاًء Ÿنح الصشفقات ،واسشتخراج وثائق ا◊الة اŸدنية وغÒها
م-ه-م-ا ك-انت –م-ل-ه م-ن م-ف-اه-ي-م ت-ق-ل-ي-دي-ة ’ ت-خ-رج ع-ن ه-ذا ال-ن-طاق
اÙدود واÙصشور ‘ مسشائل واضشحة جّدا.
هذه اŸهام  ⁄تلغَ ..بل ما زالت سشارية اŸفعول وتنجز بجدية وعلى
قدم وسشاق منها خاصشة النظافة ،غ Òاأن اŸرحلة القادمة تختلف
اختÓفا جذريا عن سشابقتها ’أن رئيسس البلدية القادم سشيكون ‘ عÚ
ا’إعصش -ار Ãع -ن -ى اأن ه -ن -اك ورشش -ات سش -ت -ف -ت-ح ’ح-ق-ا ت-ت-عّ-ل-ق ب-اإصشÓ-ح
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وف-ق ن-ظ-رة ح-دي-ث-ة وم-ق-ارب-ة شش-ام-ل-ة وم-ت-ك-ام-ل-ة
ومضشبوطة تنظر اإ ¤البلدية على اأنها «موؤسشسشة» قادرة على التمويل

الذاتي دون ا◊اجة اإ ¤اإعانات ..وهذا من خÓل اإعادة تثم ÚاأمÓكها
واإدراج -ه -ا ضش -م -ن ت -وج -ه ت -ن -افسش-ي يضش-م-ن ل-ه-ا م-داخ-ي-ل ‘ اŸسش-ت-وى
اŸطلوب.
لذلك ،فاإن رئيسس البلدية القادم عليه اأن يعمل ..زيادة على اختيار
فريقه اسشتنادا اإ ¤مقاييسس صشارمة Ÿسشاعدته على اإيجاد ا◊لول ‘
الوقت اŸناسشب ،وباأسشرع زمن واأي خطاأ اأو سشوء تقدير لتحديات
السش -ب -اق ،ف -اإن ت -داع -ي -ات ذلك سش -ت -ظ -ه -ر ج -ل -ي-ا ‘ نشش-اط-ات اÛلسس
اŸنتخب ،لذلك ف ّضشلت الكث Òمن ا’أحزاب والقوائم ا◊رة ا’عتماد
ع -ل-ى ال-ك-ف-اءات ا÷ام-ع-ي-ة ،واأصش-ح-اب اŸسش-ت-وي-ات ال-ع-ل-ي-ا ،واŸه-ارات
واÈÿات ،من اأجل مواجهة اأو با’أحرى ا’سشتعداد لهذا اŸوعد’ ،أن
العديد من النصشوصس اŸسشÒة للجماعات اÙلية سشتغ ÒباŒاه تكييفها
م -ع اŸسش -ت -ج -دات ال -راه -ن -ة ،والسش-ع-ي ك-ذلك لسشّ-ن ق-وان Úاأخ-رى لسشّ-د
فراغات معينة عرقلت مسشار تقدم هذه الفضشاءات باŒاه ا’أحسشن منها
ما يعرف باŸبادرة.
وكل هذه ا◊ركية اŸرتقبة ليسشت معزولة عن اŸواطن بل هي جزء ’
يتجزاأ من عÓقاته اليومية Ãصشالح البلدية ،تخدمه بالدرجة ا’أو¤
وت -وّضش -ح ل -ه اأك Ìا’أه -داف اŸت -وخ -اة ’إرسش -اء ق -واع-د م-رن-ة ‘ مسش-ار
اÿدمة العمومية.
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ملّفات ششائكة أامام منتخبي ولية تيبازة

غياب ا◊وار ،اأ’سشواق ا÷وارية وفوضشى العمران
لّن
ي-ت-طّ-ور الّ-ن-م-ط اŸع-يشش-ي ب-ت-ط-ور ب-ف-عل تطور التكنولوجيا ،و أ
ا◊اج- -ي- -ات ت -ت -ج ّ-دد وت -ت -ع ّ-دد ،ف -إاّن اŸن -ت -خ -ب Úا÷دد ب -اÛالسس
الششعبية البلدية والولئية بتيبازة مطالبون Ãواكبة هذا التطور
وتوف Òا◊اجيات التي تتماششى وترقية النمط اŸعيششي للمواطن
وتصشون كرامته ،ذلك ما أادلت به عّدة
ف -ع -ال -ي -ات اج -ت -م -اع -ي -ة رّدا ع-ل-ى سش-ؤوال
ي -ت -ع ّ-ل -ق Ãاه -ي -ة ال-ط-ل-ب-ات ال-ت-ي ي-رغب
اŸواط -ن ‘ ت -ق -دÁه-ا ل-ل-م-ن-ت-خ-ب Úا÷دد
عقب تنصشيبهم.

تيبازة :عÓء ملزي
و‘ ذات السشياق ،فقد أاششار العديد من رؤوسشاء ÷ان
األحياء ببلدية فوكة بأانّ السشلطات اÙلية اجتمعت
‡ا أافرز
بهم Ÿرت Úفقط خÓل العهدة اŸنقضشيةّ ،
واقعا مليئا بالتششنّج وعدم الثقة ‘ الطرف اآلخر ،ومن
ث ّ-م ف -ق -د ط -الب ه -ؤولء م -ن اŸن -ت -خ -ب Úا÷دد ال -ذي-ن
سشيفرزهم الصشندوق يوم  23نوفم ÈاŸقبل بضشرورة
اعتماد مبدأا ا◊وار والتششاور كمنهج عمل دائم طيلة
العهدة النتخابية لتمك ÚاÛتمع اŸد Êمن توصشيل
انششغالت اŸواطن للسشلطات ،وأاششار هؤولء أايضشا ا¤
أاّن العديد من الحتجاجات التي حصشلت ما كان لها أان
تكون لول ّŒنب اŸنتخب Úلسشياسشة ا◊وار والششفافية
والقناع.

غ Òأانّ األمر  ⁄يكن كذلك ببلدية القليعة اÛاورة
ال-ت-ي شش-ه-د م-ع-ظ-م م-واط-ن-ي-ه-ا ب-ج-ن-وح السش-ل-طات لتلبة
ح-اج-ي-ات اŸواط-ن وف-ق-ا Ÿب-دأا األول-وي-ة والم-ك-ان-يات
اŸتاحة ،إالّ أاّن الفÎة األخÒة ششهدت انسشدادا جزئيا
وواضش -ح -ا ل -ق -ن -وات التصش-ال ب ÚاŸواط-ن والسش-ل-ط-ات
ألسش -ب -اب ت -ب-ق-ى ›ه-ول-ة ،وق-د ت-رت-ب-ط ب-رح-ي-ل رئ-يسش
البلدية نحو قبة الŸÈان ،ومن ثمّ فقد طالب العديد
من سشكان القليعة بإاعادة فتح قنوات ا◊وار من جديد
وتقد Ëاÿدمات العمومية للمواطن بكل ششفافية ،كما
ط -الب ب -عضش -ه -م ب -ت -وسش -ي -ع دائ-رة ا◊وار وال-تشش-اور إا¤
›لسش اسش- -تشش- -اري ﬁل- -ي يضش- -م إاط- -ارات م- -ن ك- -اف -ة
القطاعات الفاعلة على غرار ما حصشل ببلدية عÚ
تقورايت ،األمر الذي يسشّهل على السشلطات منهج عملها
وّÁكن من توصشيل انششغالت اŸواطن للجهة اŸعنية
من جهة أاخرى.

علينا التخلصش من الششعارات ..والتوّجه لتحريك دواليب التنمية

صشّ-رحت ال-ن-اشش-ط-ة ‘ اŸك-تب ال-ولئ-ي ل-ل-منظمة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -ج -ت -م-ع اŸد ÊلÎق-ي-ة اŸواط-ن-ة
بسش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس سش -ل -ي-م-ة دراز لـ «الشش-عب» أان
اŸنتخب Úا÷دد ينتظرهم –ّد ورهان كبÒين
خ Ó-ل اÿمسس سش -ن-وات ال-ق-ادم-ة ،بسش-بب ج-م-ل-ة
لنشش-غ-الت ال-ت-ي ل ت-زال ع-ل-ى ح-ال-ه-ا ،لسش-يما
ا إ
تلك اŸتعلقة برفع مسشتوى التهيئة والتحسشÚ
ا◊ضشري ،السشكن واÿدمات الصشحية.
سشيدي بلعباسس:غ  .ششعدو
قالت الناششطة سشليمة دراز أان اŸواطن بولية سشيدي
بلعباسش ينتظر وبششغف –ريك دواليب التنمية اÙلية،
حيث يرتفع سشقف أامانيه عند كل موعد إانتخابي لكن
سشرعان ما يصشطدم بوعود  ⁄تتج ّسشد وأاخرى بقيت
على حالها لسشنوات ،األمر الذي أافقد حلقة الوصشل بÚ
اŸنتخب واŸواطن وتسشّبب ‘ ششرخ وفجوة واسشعة بÚ
الطرف ،Úوما زاد من تفاقم أازمة الثقة ،خÓفة العديد
من اŸنتخب Úألنفسشهم على مسشتوى اÛالسش البلدية
وكذا اÛلسش الولئي.
إان العهدة القادمة ـ تضشيف اŸتحدثة ـ سشتفرضش على
اŸنتخب القادم رهانات جديدة وجب عليه مواكبتها
Ãا ‘ ذلك تقنيات التسشي Òا◊ديث الذي يتماششى
والظروف اإلقتصشادية الراهنة ،حيث بات من الضشروري
اإلعتماد على التسشي Òالذاتي وجلب اإلسشتثمار اÙلي

ل-ت-ح-ق-ي-ق م-داخ-ي-ل ج-ب-ائ-ي-ة “ك-ن ال-ب-ل-دي-ة م-ن –قيق
إاسش-ت-قÓ-ل-ي-ة م-ال-ي-ة ،ب-ع-ي-دا ع-ن الصش-راع-ات واÓÿفات
وحالت اإلنسشداد التي تعرقل السش Òا◊سشن Ÿصشالح
هذه الهيئات القاعدية .ففي مدينة سشيدي بلعباسش على
سشبيل اŸثال أاصشبح التسشي Òالتقليدي للبلدية ل يخدم
الواقع التنموي ،بعد أان ارتفع عدد السشكان وظهرت
أاح-ي-اء سش-ك-ن-ي-ة ب-ك-ث-اف-ة سش-ك-ان-ي-ة ع-الية ،وارتفعت معها
اŸط -الب واإلنشش -غ -الت ،ب -داي -ة ب -ال -ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-حسشÚ
ا◊ضشري التي يعّد الششغل الششاغل لكل األحياء ،ومن
ذلك أاحياء سشيدي ا÷ي ،‹Óبن حمودة ،السشوريكور
التي تعا Êمن مششاكل ‘ تهيئة الطرقات الرئيسشية
والفرعية،األرصشفة ،اإلنارة العمومية وكذا مششاكل ‘
ششبكات اŸياه والصشرف الصشحي.
مششكل آاخر عجزت اÛالسش السشابقة عن حله وهو
مششكل البطالة ،فعلى الرغم من اإلحصشائيات اŸقدمة
واŸتعلّقة بتسشجيل إانخفاضش ‘ نسشب البطالة ﬁليا،
إال أان ال -واق -ع ي -ع -كسش م -ع-ان-اة ح-ق-ي-ق-ة آللف الشش-ب-اب
العاطل عن العمل ،فعلى الرغم من توفر الولية على
منطقة صشناعية تعّد من أاهم اŸناطق با÷هة الغربية
إال أان غ -ي -اب ال -ت -نسش -ي -ق ب Úاإلدارة واŸت -ع -ام -ل Úأاث -ر
وبشش -ك-ل ج-ل-ي ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ات ال-ت-وظ-ي-ف ،ك-م-ا أان ع-دم
التحكم ‘ ملف اŸناطق الصشناعية ومناطق النششاط
ا÷ديدة با÷هة ا÷نوبية انعكسش هو اآلخر على واقع
ال -تشش -غ -ي -ل ب -ا÷ه -ة ا÷ن-وب-ي-ة أاي-ن ي-ط-الب شش-ب-اب ه-ذه
اŸن -ط -ق -ة م -ن ا÷ه-ات ال-وصش-ي-ة ال-ت-ح-رك ÿل-ق م-ن-اخ
صشناعي جديد وبعث مششاريع من ششأانها إانتششالهم من
البطالة .ومن اآلمال التي يتطّلع إاليها اŸواطن أايضشا
ايجاد صشيغة توافقية ◊ّل مششكل السشكن خاصشة بصشيغة
الج -ت -م -اع -ي ،ب -اع -ت -ب -اره ﬁور اإلنشش -غ-الت ال-ي-وم-ي-ة
للمواطن ،Úما يعّد رهانا حقيقيا للمنتخب Úبالنظر إا¤
كÌة طالبي هذا النوع من الصشيغ مقارنة بالعرضش على
الرغم من اŸششاريع الكبÒة اŸنجزة ‘ هذا اإلطار.
هذا وينتظر اŸنتخب Úا÷دد أايضشا ملف آاخر ل يقل
أاهمية عن سشابقيه ،يتعّلق باإلسشتثمار السشياحي الغائب
األك Èبالولية ،حيث  ⁄تخلو أاي عهدة من ﬁاولت
ﬁتششمة للنهوضش بهذا القطاع ﬁليا ،غ Òأان الواقع
ا◊ا‹ يفرضش على اŸنتخب Úا÷دد اإللتفات وبجدية
للملف وإايجاد حلول Ÿششاكله العالقة ومن ذلك مششكل
ت -ه -ي-ئ-ة ب-حÒة سش-ي-دي ﬁم-د ب-ن ع-ل-ي وج-ع-ل-ه-ا ق-ط-ب-ا
سشياحيا إايكولوجيا ،اıيم الصشيفي بجبل العطوشش،
وكذا مششكل اŸسشاحات اÿضشراء على مسشتوى األحياء
واÛمعات السشكنية.
وب-اإلب-ت-ع-اد ع-ن ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ت-زداد اŸشش-اك-ل وم-ن
ورائها مطالب اŸواطن Úالذين يأاملون من اŸنتخبÚ

ا÷دد إاحداث ثورة تنموية حقيقية بجنوب الولية،
خ-اصش-ة ال-ب-ل-دي-ات ال-ن-ائ-ي-ة وه-ي ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي تعيشش
التهميشش واإلهمال بكل معانيه ،حيث ليزال مششكل
اŸاء الشش -روب ي -ؤورق ق -اط-ن-ي ب-ل-دي-ات اŸرح-وم ،رج-م
دموشش ،بئر ا◊مام ،مزاورو ،رأاسش اŸاء ،تÓغ ومرين،
فضش  Ó-ع -ن ال -غ -ي-اب ال-ت-ام ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-ري-ة Ãع-ظ-م
اÛم -ع -ات السش-ك-ن-ي-ة ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ات ،مشش-اك-ل أاخ-رى
متعلقة بتد Êاÿدمات الصشحية ،وغيابها ‘ البلديات
النائية ،ناهيك عن عششرات الكيلومÎات من الطرق
التي تنتظر التهيئة ،ومششاكل السشكن الريفي وغÒها من
النقائصش التي يأامل اŸواطن تداركها خÓل العهدة
اإلنتخابية ا÷ديدة.

ضشرورة إاع ـ ـ ـ ـ ـادة
الثقة ب ÚاŸنتخبÚ
والسشك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
لفضشل ببعث
بدأا العّد التناز‹ لÓسشتحقاقات اÙلية اŸرتقبة ‘  23نوفم Èالداخل بعد دخول ا◊ملة النتخابية ‘ يومها الثالث ،وهو اŸوعد الذي ينتظره اŸواطن كثÒا علّه يحمل معه تغÒات جوهرية –ّول ‰ط معيششته إا ¤ا أ
مششاريع تنموية هامة ترقى وطموحاته ..موعد حاسشم سشيختار فيه من Áثله ويرعى اهتماماته بعد إان يسشتمع لنششغالته.
العديد من اŸششاريع التنموية الÎفيهية والرياضشية منها ،إال أان ونقصش التهيئة واŸرافق العمومية والÎفيهية ،فضش Óعن جملة إا ¤الرجل الذي سشيتو ¤إادارة ششؤوون بلديتهم ،بأاخذ ملفاتهم
ا÷زائر :آاسشيا مني
اŸواطن ما يزال يطمح إا ¤األفضشل ،حيث عÈوا عن آامالهم من اŸششاكل التي يتخبّط فيها سشكان العديد من أاحياء البلدية ،على ﬁمل ا÷د والعمل على إايجاد حلول كفيلة بإاخراجهم من
«الششعب» و‘ جولة اسشتطÓعية ع Èعدد من بلديات العاصشمة ‘ ال -رق -ي ب -ب -ل-دي-ة أاك Ìم-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل أاك Ìم-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى من اهÎاء الطرقات ،وانعدام قنوات الصشرف الصشحي ،وكÌة حياة الضشياع التي يتخبطون فيها منذ وقت دون أان تعÒها
اسش -ت -قت ب -عضش أاراء اŸواط -ن Úح -ول م -ا ي-ن-ت-ظ-رون-ه م-ن ه-ذه ا÷دية باعتبار أان العهدة التي سشبقت ششابتها بعضش التجاوزات النفايات ،وغياب سشوق بلدي ..وغÒها من اŸششاكل التي تنّغصش اÛالسش البلدية السشابقة أاي اهتمام على حّد تعبÒهم لنا.
السشتحقاقات اÙلية التي تعني باŸواطن بصشفة مباششرة ،وإان التي أاثرت سشلبا على اÛلسش الششعبي البلدي.
حياتهم اليومية ،عجز منتخبوهم السشابقون عن إايجاد حلول لها وإان طغت نÈة النزعاج من ﬂتلف السشياسشات اŸنتهجة من
اختلف بعضش اآلراء حول هذا اŸوعد ،إال إان جميعهم أاعرب بدورهم سشكان ا÷زائر الوسشطى أاحد أارقى بلديات العاصشمة إان وت -ذل-ي-ل-ه-ا ،وم-ن ه-ن-ا أاب-دى السش-ك-ان اأم-ن-ي-ه-م ‘ اخ-ت-ي-ار ال-رج-ل ط -رف ب -عضش اŸن -ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úب-ع-د أان أاب-دوا ام-ت-ع-اضش-ه-م
الششديد لسشياسشة التهميشش التي كان ينتهجها بعضش رؤوسشاء
عن آاماله الكبÒة ‘ اختيار الرجل األنسشب للتكفل بانششغÓتهم  ⁄تكن األو ¤على اŸسشتوى الوطني باعتبارها قلب عاصشمة األفضشل الكفيل بإاعادة الروح إا ¤بلديتهم.
سشكان بلدية أاولد فايت و‘ حديثهم معنا  ⁄يضشيعوا فرصشة ،ال- -ب- -ل- -دي- -ات ال- -ذي- -ن ت- -قّ- -ل- -دوا ‘ وقت مضش- -ى تسش- -ي Òشش- -ؤوون
ومعا÷ة ﬂتلف اŸششاكل التي تتخّبط فيها بلديتهم من خÓل الوطن ،كان لنا فيها حديث مع عدد من سشكانها وأان أاكدوا أان
إاطÓق جملة من اŸششاريع التنموية التي ل طاŸا انتظروها العهدة التي انقضشت كانت إايجابية ،حيث كان رئيسشها يهتم كثÒا طرح جملة اŸششاكل التي يتخبطون فيها وعلى رأاسشها ششبح اŸواط-ن،Úخ-اصش-ة م-ا ت-عّ-ل-ق Ãل-ف الشش-غ-ل ،السش-ك-ن ،وال-ت-ه-ي-ئ-ة
وإان يكون على قدر اŸسشؤوولية التي تنتظره ،والعمل على إاعطاء بانششغالت اŸواطن وأان عجز عنها حلها إال أانه كان يصشغي البطالة الذي ما يزال يÓزمهم ‘ ظّل غياب Œسشيد مششاريع العمرانية ،حيث –صشي جلهم عدد كب Òمن الششباب العاطل
بلديات العاصشمة اŸكانة التي تسشتحقها باعتبار أانها “ثل إاليهم كمحاولة لمتصشاصش غضشبهم وإاعطائهم األمل ،أاكدوا أانهم من ششأانها أان تفتح مناصشب ششغل جديدة لهم ،فضش Óعن انعدام الذي يعجز اليوم عن إانششاء عائلة خاصشة به بسشبب جملة
يطمحون ا ¤األفضشل ،خاصشة ما تعلّق منها Ãلف التششغيل لفئة م-راف-ق ت-رف-ي-ه-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة وري-اضش-ي-ة Áارسش-ون ف-ي-ه-ا ه-وي-اتهم اŸششاكل التي يتخّبط فيها وعلى رأاسشها انعدام السشكن .إانها
عاصشمة البÓد.
سشكان بلدية الششراقة ،وإان كانت تعّد من ب Úأارقى بلديات الششباب وكذا السشكن .وعبّر عدد من سشكان البلدية السشويدانية اŸفضشلة أاو يقضشون فيها أاوقات فراغهم بدل من ا÷لوسش ‘ نÈة األمل كانت بادية ‘ تصشريحاتهم .أامال هؤولء ‘ –قيق
العاصشمة Ÿا تزخر به من إامكانيات مادية مّكنتها من إاطÓق ‘ تصشريح لـ»الششعب» ،عن التأاخر الكب ‘ Òا‚از اŸششاريع اŸقاهي .و‘ هذا اإلطار ،وجه هؤولء الششباب ‘ نداء عاجل مسشتقبل أافضشل يرقى وطموحاتهم.

وت -ق -د Ëح -ل-ول-ه-م واقÎاح-ات-ه-م ال-ت-ي سش-ت-خضش-ع إا¤
صشناديق القÎاح ‘  23من ششهر نوفم Èالقادم،
وهذه هي بالتحديد وبكل منطقية ،اŸسشأالة التي من
ششأانها أان –ظى باهتمام الناخب Úوهي أايضشا سشتؤودي
إا ¤اسشتÓم األغلبية لقيادة ا÷ماعات اÙلية».
من جهته ،األسشتاذ عليلي يقول« ،ليسش من الضشروري
بلوغ العبقرية ،حيث إان ا◊لول متوفرة ،بل يكفي
ال -ق -ي -ام ب -ت -جسش-ي-د ع-دي-د اŸشش-اري-ع اُŸع-ل-ق-ة وال-ت-ي
ششهدت تأاخرا كبÒا ‘ التنفيذ ،ول Áكن بلوغ هذا
األمر دون إاقامة حوار حقيقي مع اŸواطن Úالذين
يعارضشون قيام هذه اŸششاريع.
أاوليسش هذا الدور ا◊قيقي الذي ينبغي على كل
منتخب أان يؤوديه؟ حيث إانه الوحيد القادر على إاقناع
اŸواطن Úبضشرورة إا‚از أاي مششروع ،بالرغم من أان
مشش-روع إانشش-اء م-ف-رغ-ة خ-اضش-ع-ة ل-ل-م-راق-ب-ة أاو م-ركز
ل -ل -ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-يسش ب-األم-ر ال-ذي يسش-ه-ل ال-ت-ف-اوضش
حوله .وا÷دير بالذكر ،أانه يتّم يوميا تفريغ مÓيÚ
األط -ن -ان م -ن ال -ن -ف -اي-ات ،وت-ب-ق-ى رسش-ك-ل-ة ال-ن-ف-اي-ات
اŸنزلية مصشدر إاثراء ل يسشتهان به ،حيث Áكنها أان
ُتحقق مدخول باÓŸي ،Òولكن ‘ ولية بجاية ل
تزال األمور ‘ مرحلتها البتدائية ،إاذ ُتَعد مراكز
الردم التقني السشبعة التي ”ّ تقريرها للولية حلما ⁄
Ÿراَقبة
يتحّقق بعد ‘ ،ح Úتتواجد اŸفرغات ا ُ
األربعة إاما ‘ حالة جمود على غرار مفرغتي أاقبو

والقصشر ،و إاما ‘ مرحلة  ⁄تسشمح بأان يتم إاطÓقها
بعد ،على سشبيل اŸفرغة اŸقّررة Ãدينة ببجاية
وكذا اŸقررة على مسشتوى أاوقاسش».
مشش -اري -ع ك -ان م -ن اŸفÎضش أان يسش -م -ح Œسش -ي -ده-ا
بتحسش Úالوضشع البيئي الكارثي السشائد بولية بجاية،
” تعداد  47مفرغة عمومية غ Òمراقبة على
حيث ّ
مسش -ت -وى إاق -ل -ي -م ولي -ة ب -ج -اي -ة ،ومشش -اري -ع م -ت-عّ-ددة
يعÎضشها عائق معارضشات اŸواطن Úوذلك بالرغم
من كل الجراءات والتداب ÒاŸتخذة ‘ ما يتعّلق
باختيار األراضشي لتجسشيد اŸششاريع.
Œدر اإلششارة ،إا ¤أان خيبات األمل والتعب Òعن
السش -ت -ن -ك -ار الشش-دي-د ،ل-ل-وضش-ع ال-ق-ائ-م ع-ل-ى مسش-ت-وى

دخلت القوائم النتخابية اŸتنافسشة على عضشوية اÛلسش
الولئي لبومرداسش واÛالسش البلدية الـ  32مرحلة ا◊سشم
ب -ان -ط Ó-ق ا◊م -ل-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ه-ادف-ة إا ¤ع-رضش الÈام-ج
الن -ت -خ -اب -ي -ة وتصش -ورات اÎŸشش-ح Úل-ل-مسش-اه-م-ة ‘ خ-دم-ة
اŸواط -ن ،وت -ق-د Ëب-دائ-ل اق-تصش-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة ل-ت-ح-ريك
ال- -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة وم -ل -ف السش -ك -ن والصش -ح -ة وا◊اج -ي -ات
األسشاسشية ،وهي من أاهم التطلعات التي ينتظرها اŸواطن
م-ن اŸن-ت-خ-ب ÚاÙت-م-ل Úل-ل-ع-ه-دة ال-ق-ادم-ة ب-ع-ي-دا ع-ن ل-غة
الوعود.
ي -ب -ق -ى م -ل -ف السش-ك-ن وإاع-ادة إاسش-ك-ان ق-اط-ن-ي الشش-ال-ي-ه-ات
والسشكنات الهششة إا ¤جانب توف Òا◊اجيات األسشاسشية من
م -ي -اه الشش -رب ،غ -از اŸدي -ن -ة واŸراف -ق الشش -ب -ان -ي-ة م-ن أاه-م
النششغالت اŸششÎكة ب Úمواطني ولية بومرداسش العازمÚ
على اŸششاركة بقوة من أاجل تغي ÒاÛلسش ا◊الية خاصشة
‘ بعضش البلديات التي عرفت ششبه انتكاسشة وعجز كب‘ Ò
›الت ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة وت -ع -ط -ل ال-ك-ث Òم-ن اŸشش-اري-ع
اŸسش -ج -ل -ة وصش -لت إا ¤ح -د الضش -ع -ف ال -ك -ب ‘ Òاسش -ت -ه Ó-ك
اŸيزانية السشنوية اıصشصشة للقطاعات ا◊سشاسشة.
واÓŸحظ من خÓل الوجوه اÎŸششحة ‘ أاغلب القوائم
اŸقدرة بـ  21قائمة حزبية و 4قوائم حرة ،أان فئة الششباب
حاضشرة بقوة ‘ هذا السشتحقاق النتخابي الهام ،وهو دليل
ع -ل -ى ق -ن -اع-ة الشش-ب-اب ب-أان-ه-م أاصش-ح-اب اŸب-ادرة م-ع ضش-رورة
ال -ت -ح -رك ل-ل-مسش-اه-م-ة واŸشش-ارك-ة ‘ تسش-ي Òالشش-أان اÙل-ي
وت -ق-د ËاŸقÎح-ات وال-تصش-ورات الضش-روري-ة ل-ت-ح-ريك م-ل-ف
التنمية اÙلية ،واÿروج من حالة النسشداد والركود ‘
العديد من البلديات ،خاصشة النائية منها التي تظل تكابد من
أاجل تغي Òالواقع والتخبط ‘ نفسش اŸششاكل والنششغالت
لعهدات متتالية على غرار اهÎاء الطرقات البلدية ،معا÷ة
أازم -ة ال -ع -طشش ،ت -وسش -ي-ع شش-ب-ك-ة غ-از اŸدي-ن-ة ،ت-أاخ-ر تسش-ل-ي-م
مشش -اري -ع اŸراف -ق ال-ع-م-وم-ي-ة والشش-ب-ان-ي-ة ومشش-ك-ل اإلع-ان-ات
الريفية وغÒها من التحديات األخرى التي بقيت مطروحة
ومتوارثة من ›لسش إا ¤آاخر.
لكن وباŸقابل يبقى –دي اÛالسش اŸنتخبة اŸقبلة أاعقد
وأامر إاذا نظرنا إا ¤اŸلف من زاوية اقتصشادية ،ألنّ كل
اŸؤوشّش -رات تشش Òأان اŸرح -ل -ة ال -ق -ادم -ة ل -ن ت-ك-ون سش-ه-ل-ة أاو
م -ف -روشش -ة ب -ال -ورود أام -ام اŸن -ت -خ -ب ÚاŸط-ال-ب Úب-ال-ت-ح-رك
واŸبادرة ÿلق الÌوة ،وإايجاد بدائل اقتصشادية ومصشادر دخل
أاخرى لدعم ميزانية التسشي ،Òوالتجهيز عن طريق ا÷باية
اÙل -ي -ة وال -رسش -وم و›اب -ه -ة م-ت-ط-ل-ب-ات ال-ت-ن-م-ي-ة وط-ل-ب-ات
اŸواط -ن Úال -ك -ثÒة ب -ع -ي -دا ع -ن إاع-ان-ات ال-دول-ة واŸي-زان-ي-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ع-ل-ى اŸن-ت-خ-ب ÚاŸق-بل Úإادراك حجم
وطبيعة التحدي اŸزدوج ،ول Áكن السشتمرار ‘ بيع الوهم
للمواطن بتقد Ëمششاريع انتخابية مثالية وبرامج صشورية
بعيدة عن حقيقة الواقع ،وباألخصش ‘ النتخابات اÙلية
اŸبنية كلها على ﬁور التنمية والدفع باŸششاريع اŸسشجلة
إا ¤ال -ت -جسش -ي-د وت-ق-د Ëا◊ل-ول ال-ف-ع-ل-ي-ة ıت-ل-ف اŸشش-اك-ل
اليومية ذات العÓقة اŸباششرة بحياة اŸواطن ،وبالتأاكيد هي
أاه- -م دواف- -ع –ف- -ز اŸواط- -ن Úع- -ل- -ى اŸشش- -ارك- -ة ب- -ق -وة ‘
النتخابات إلحداث هذا التغي ÒاŸنششود و–سش Úاألوضشاع
الجتماعية ،وليسش اإلنصشات ÿطابات رّنانة منفصشمة عن
واقعهم اليومي.

رئيسس جمعية «ورود» ◊ماية البيئة بسشكيكدة

من اŸنتظر أان تكون اŸسشأالة البيئية اŸوضشوع الرئيسشي للحملة ،وينبغي على ﬂتلف القوائم النتخابية سشواء اÿاصشة منها ،باÛلسس الششعبي البلدي أاو اÛلسس الششعبي الولئي ،أان تخصشصس فصشÓ
عريضشا لهذا القطاع الذي يسشتحق أان ُيو ¤اهتماما خاصشا ،نظرا إا ¤ما له من آاثار على الصشحة العمومية.
ف -ه -ل ي -ن -ب -غ -ي ت -ذك ÒاÎŸشش -ح Úأان ولي -ة ب -ج -اي-ة
تُعد سشبعة مراكز للردم التقني ”ّ تسشجيلها لفائدتها
منذ سشنة 2000؟ لكن ◊ّد اليوم  ⁄يتّم إا‚از سشوى
مركز واحد منها ،هذا قبل أان يتمّ غلقه سشتة أاششهر
بعد الدخول ‘ السشتغÓل.
ي -ع -ت Èوضش -ع ال -ق -ط -اع ال-ب-ي-ئ-ي ب-ب-ج-اي-ة م-ن ب ÚأاكÌ
األوضشاع سشوءا ،وما من أاحد Áكنه نفي هذه اŸعاينة
الباعثة على القلق ،والتي كثÒا ما احتلت الصشدارة ‘
ما يتعلق باألخبار اÙلية ،مع اإلششارة إا ¤أان هذا
الوضشع ليسش عائدا إا ¤الفتقاد إا ¤مششاريع ‘ هذا
السشياق ،حيث منحت السشلطات العمومية للولية أاكÌ
من سشبعة مششاريع إا‚از مراكز للردم التقني منذ
سشنة  ،2000وقد أادت معارضشة اŸواطن Úإا ¤تأازم
الوضشع وتفاقمه.
و‘ هذا الصشدد ،تقول السشيدة حميمي من جمعية
حماية البيئة« ،إان كانت ولية بجاية ل تفتقد إا¤
النفايات فاألكيد أانها على عكسش ذلك ،تفتقد إا¤
نظام يتكّفل بجمعها ومعا÷تها بالرغم من اتفاق
الرأاي العام على أان –قيق ذلك سشيكون مصشدر إاثراء
ل ُيسشتهان به ،باإلضشافة إا ¤كونه سشيسشمح بخلق عدد
كب Òمن مناصشب الششغل.
وع -ل -ي -ه ،ي -جب ع -ل -ى اŸرشش -حّ– Úم-ل اŸسش-ؤوول-ي-ة

بعيدا عن الوهم

مواطنون يقولون:

ملف البيئة ببجاية أاولوية اÎŸششحÚ

بجاية :بن النوي توهامي

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

ز ــ كمال

وبعاصشمة الولية ،قد أاّكد العديد من اŸواطن Úعلى
تسشجيل تطور عمرا Êملحوظ خÓل العششرية األخÒة،
إال أاّن القدرة الششرائية للمواطن ل تزال تعا Êمن عّدة
كوابيسش مرعبة ،بحيث يضشطر اŸواطن هناك للتنقل
إا ¤ح -ج -وط أاو شش -رشش -ال لق-ت-ن-اء ح-اج-ي-ات-ه اŸع-ت-ادة،
وطالب اŸواطنون بتوف Òأاسشواق جوارية كفيلة بتلبة
حاجيات اŸواطن Ãا ‘ ذلك األسشواق الششعبية التي
Áكن للمنتخب ÚاÙلي Úانششائها ،وهي الظاهرة التي
تتكّرر بكل من بوسشماعيل وع Úتقورايت بششرق الولية،
بحيث طالب سشكانها ‘ اك Ìمن مّرة بضشرورة فتح
أاسشواق جوارية تعتمد أاسشعارا معقولة للمنتجات ،كما
أاّكد مواطنون من عاصشمة الولية أايضشا على أانّ التوسشع
ال -ع -م -را Êال -ذي يشش -ه -د ت -ط -ورا م-ذه Ó-خÓ-ل ال-فÎة
األخÒة ليسش موجها وفقا للتقاليد والثقافة اÙلية
و ⁄يأاخذها ‘ ا◊سشبان أاصش ،Óومن ثمّ فقد طالبوا
بضش -رورة اع -ت -م -اد ت -وسش -ع ع -م -را Êم-دروسش ي-ت-م-اشش-ى
والتقاليد اŸوروثة عن األباء واألجداد.
و‘ عديد البلديات بالولية ،أاعرب اŸواطنون عن
رغبتهم ا÷اﬁة ‘ “ّكن اŸنتخب Úا÷دد من –ريك
عجلة السشتثمار لتوف Òأاك Èعدد من مناصشب الششغل،
إاضشافة ا ¤فك لغز السشكن الذي ل يزال يؤورق معظم
ششرائح اÛتمع بالنظر إا ¤بطء وصشعوبة وعدم فاعلية
آال-ي-ات الن-ت-ق-اء وال-ت-وزي-ع لسش-ي-م-ا ح-ي-ن-م-ا ي-ت-علق المر
ب -ال-قضش-اء ع-ل-ى السش-ك-ن ال-هشش ،ك-م-ا أاع-رب اŸواط-ن-ون
أايضشا عن حاجتهم لصشÓح طرقاتهم اŸهÎئة Ãعية
تكفل أامثل Ãششكل القمامة الذي أاصشبح يششّكل ديكورا
أاسشودا تششمئّز منه أاع Úوأانوف اŸارين والناظرين.
وأاع -رب ال -ع -دي -د م -ن اŸواط -ن Úأايضش -ا ع-ن أام-ل-ه-م ‘
مسش -اه -م -ة اŸن -ت -خ -ب ‘ Úال -ت -وسش -ط ل-دى اŸؤوسشسش-ات
اŸعنية بالكهرباء ،اŸاء والطاقة ◊ملها على اصشÓح
الختÓلت التي يتم تسشجيلها من ح Úآلخر ،وتششهد
“اط Óلفتا من لدن تلك اŸؤوسشسشات التي تششتغل هي
األخ -رى وف -ق ن -ظ -ام اŸن -اول -ة ،وال -ذي ي-ق-تضش-ي ب-ط-ئ-ا
م -ل -ح -وظ -ا ‘ الج-راءات ال-ع-م-ل-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاصشÓ-ح
الختÓلت.

الناششطة سشليمة دراز :
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مديرية البيئة اŸسشÒة بالنيابة منذ بضشع سشنوات ،قد
ت- -والت ،ون- -فسش الشش- -يء ع- -ل- -ى مسش -ت -وى ا÷م -اع -ات
اÙلية حيث وصشل األمر ‘ بعضش األحيان ،إا ¤رؤوية
بعضش اŸنتخب Úينظمون إا ¤ا◊ركات اŸعارضشة
إل‚از اŸششاريع ‘ ،وقت يتمثل فيه الŒاه السشائد
‘ البحث عن مصشادر لتمويل ا÷ماعات اÙلية،
ي -ت -وّج -ب ع -ل -ى اÎŸشش -ح Úل Ó-ن -ت -خ -اب-ات اÙل-ي-ة
ال -ق -ادم-ة إادراج قضش-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ‘ ب-را›ه-م ،وت-ب-ق-ى
اŸناقششة حول هذه اŸسشأالة ضشرورية وإالزامية ‘
الوقت الراهن ،حيث سشتسشمح بÎقب اŸعارضشات
Ÿحتملة التي من اŸمكن أان تتعا ¤هنا وهناك ‘
ا ُ
اŸسشتقبل .وسشيكون للفريق الفائز الذي يتعّهد أامام
ا÷مهور اŸنتخب ،مرونة كبÒة ‘ التكفل باŸلف
دون معارضشة من السشكان الذين قاموا بالتصشويت
لÈن -ا›ه ،و ⁄ي -ت ّ-م ب -ل -وغ ه-ذه اŸرح-ل-ة ب-ع-د ول-ك-ن
اŸششكلة تبقى قائمة لدرجة أانه ل Áكن حجبها،
ويبقى من العسش Òإايجاد حل لهذه اŸعادلة ،ولكن
“ت معاينته على أارضش الواقع،
حقيقة الوضشع الذي ّ
والذي يتمثل ‘ كون ولية بجاية ،قد –ّولت إا¤
م -زب -ل -ة ع -م Ó-ق-ة بسش-بب ا÷ه-ود اÙدودة ال-ت-ي ّ”
ب-ذل-ه-ا Ÿواج-ه-ة إاشش-ك-ال-ي-ة اŸع-ارضش-ات ،حاضشرة من
أاجل تذك Òكل اŸرششح Úبضشرورة التصشرف بكل
صشراحة وجدية ،من أاجل Œسشيد اŸششاريع و–سشÚ
اإلطار اŸعيششي بششكل كب.Ò

على اŸنتخب Úإاعادة ا’عتبار لبلدية ›از الدششيشش
تعد بلدية ›از الدششيشش التابعة إاداريا لدائرة
ا◊روشش ج -ن-وب م-دي-ن-ة سش-ك-ي-ك-دة ،م-ن ال-ب-ل-دي-ات
الرائدة ‘ القطاع الفÓحيÃ ،ا “لكه من أاراضش
خصش-ب-ة وي-د ع-ام-ل-ة م-ت-م-ك-ن-ة ،وإان-ت-اج-ها الوف‘ Ò
ﬂتلف أانواع اÿضشر ،وكان بإامكانها اإلقÓع ‘
التنمية و–قيق وثبة هامة ،إال أان واقعها اŸعاشش
خÓف ذلك ،فقد عرفت خÓل العهدة النتخابية
األخÒة ،ت -ده -ورا ‘ اÙي -ط واسش -ت -ف -ح -ال ن -هب
ال -ع -ق -ار‡ ،ا ج-ع-ل اÛت-م-ع اŸد Êال-غ-ي-ور ع-ل-ى
ب -ل-دي-ت-ه ،ي-ط-الب ب-رد الع-ت-ب-ار ل-ل-ب-ل-دي-ة م-ن ح-يث
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع-م-ران-ي-ة ،وال-ك-ف ع-ن ال-ت-غ-اضش-ي ع-ن
الن -ت -ه -اك -ات ال -ت-ي “ارسش ع-ل-ى ال-ع-ق-ار ،ف-رئ-يسش
جمعية «ورود» ◊ماية البيئة خالد دبوز يرى أانه
حان الوقت للتفك Òمن أاجل رد العتبار للبلدية
وجعلها خضشراء ألنها ‘ طبيعتها خضشراء منذ أامد
بعيد .ويأامل من اÛلسش البلدي الذي سشينبثق عن
النتخابات اÙلية القادمة ،أان يفّكر بجد ‘ خلق
مسش -اح -ات خضش -راء ب -ال -ب -ل -دي -ة ،وفضش -اءات ل -ل -عب
األطفال واسشÎاحة كبار السشن حتى يجد سشكان
البلدية متنفسشا لهم من ضشيق ا◊ياة اليومية .وأان
يسشارع منتخبو البلدية للعهدة اŸقبلة ‘ إايجاد
ا◊لول إلعادة العتبار للحديقة العمومية التي تقع
ب-الشش-ارع ال-رئ-يسش-ي ،ال-ت-ي ت-وج-د ح-ال-ي-ا ‘ وضش-عية
كارثية ل –د عليها ،رغم أاّنها تعد –فة بيئية قل
نظÒها ،كما نأامل أان يحافظوا على اŸسشاحات
اÿضش -راء ال-ت-ي ق-امت ا÷م-ع-ي-ة ب-إا‚ازه-ا ،وال-ت-ي

بلغت ا ¤حد اآلن  03مسشاحات بكل من حي 40
مسشكنا تسشاهميا ،وبحي عرب سشطيحة ،إاضشافة ا¤
اŸسشاحة اŸنجزة بالقرب من متوسشطة عبد الله
ﬁفوظ.
ك- -م -ا أاضش -اف خ -ال -د دب -وز أان ج -م -ع -ي -ت -ه ول -ف -رط
اه-ت-م-ام-ه-ا ب-اÙي-ط ،ف-إان-ه-ا ح-ذرت من الوضشعية
ال- -ت -ي آالت إال -ي -ه أاغ -لب شش -وارع وأاح -ي -اء ال -ب -ل -دي -ة،
وت- -ده- -وره- -ا خ Ó-ل ال -ع -ه -دة األخÒة رغ -م ب -عضش
اÙاولت لسش - -ت - -دراك ال- -وضش- -ع إال أان إا‚ازه- -ا

الفوضشوي ،والÈيكولج اŸعتمد  ⁄يغ Òمن واقع
ال -ب -ل -دي -ة ال -ك -ئ -يب ،ع-ل-ى غ-رار أاح-ي-اء  40مسشكن
تسشاهمي 40 ،و 50مسشكن اجتماعي.
رئيسش ا÷معية ،أاكد ‘ حديثه ÷ريدة «الششعب»
ع-ل-ى أاّن ج-م-ع-ي-ت-ه ق-امت ب-الح-ت-ج-اج ع-ل-ى الوضشع
ا◊ا‹ للفضشاءات بالبلدية وانتششار أاماكن لرمي
ﬂلفات مواد البناء ،من قبل أاصشحاب اŸقاولت
التي تقوم بإا‚از اŸششاريع على مسشتوى البلدية،
ألث -ره -ا السش-ل-ب-ي ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ،إاضش-اف-ة ا ¤ان-تشش-ار
أام -اك -ن رم -ي الوسش -اخ وال -ق -اذورات ب -ال-ع-دي-د م-ن
الح -ي -اء ف-وضش-وي-ا ،األم-ر ال-ذي أاّث-ر ع-ل-ى ج-م-ال-ي-ة
الحياء ،ناهيك عن قيام عمال البلدية بحرق هذه
‡ا جعل العديد
القاذورات بالوسشط ا◊ضشريّ ،
م-ن اŸواط-ن Úيشش-ت-ك-ون ال-وضش-ع Ÿصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة
اŸعنية ،إال أان هذه األخÒة  ⁄تكلف نفسشها عناء
ت -غ -ي Òال -وضش -ع وال -قضش -اء ع -ل -ى ه -ذه اŸم-ارسش-ات
السشلبية.
كما طلب دبوز من اŸنتخب Úالذين سشيختارهم
مواطني بلدية ا›از الدششيشش خÓل النتخابات
ال- -ق -ادم -ة ،إاي -ج -اد ا◊ل -ول اŸن -اسش -ب -ة ب -خصش -وصش
اŸف -رغ -ة ال -عشش -وائ -ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي أاّث-رت ع-ل-ى
اŸنطقة التي توجد بها ،والتي تعد منطقة فÓحية
بامتياز ،إاضشافة إا ¤تأاثر سشكان البلدية من الغازات
والروائح اŸنبعثة منها ،عند عملية حرقها ،األمر
الذي أاثّر على صشحة اŸواطن.Ú
سشكيكدة :خالد العيفة
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انششغا’ت مواطني باتنة:

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

اŸطالبة باسصتدراك التأاخر ‘ ا‚از اŸشصاريع
’وراسض باتنة ببلدياتها الـ 61ودوائرها الـ 21من ب Úأاك Èو’يات الوطن جغرافيا ودÁوغرافيا ،بتعداد سشكاÊ
تعت Èعاصشمة ا أ
’سشباب عدة اغلبها سشوء
’نتخابية اŸنتهية أ
يفوق الـ 1.2مليون نسشمة ،لهم انششغا’ت كثÒة أاغلبها  ⁄يتحّقق ‘ العهدة ا إ
’ولويات التنمية ببلدياتهم ،وهو ما يبدو بششكل جلي من خÓل اÿرجات
تسشي ÒاŸنتخب Úوعدم معرفتهم لصشÓحياتهم و أ
’خÒة لوا‹ باتنة ا÷ديد عبد اÿالق صشيودة والذي يتفاجأا ‘ كل بلدية يزورها بكثافة اŸششاكل وتراكمها،
اŸيدانية ا أ
’نارة العمومية وتهيئة الطرقات والتزود
خاصشة وأان أاغلبها له عÓقة مباششرة بالتسشي ÒاÙلي للمجلسض البلدي ،على غرار ا إ
’رادة والنية ا◊سشنة للمنتخب ÚلتسشيÒ
باŸياه الششروب والنظافة وغÒها من ا’نششغا’ت التي Áكن حّلها لو توفرت ا إ
ششؤوونهم اÙلية.
حسسبهم  -عجلة التنمية اÙلية ،حيث يتذرع «ت -ق -إعسس» مسس -ؤوؤ‹ ال -و’ي -ة خ Ó-ل سس -ن -وات
باتنةŸ :وششي حمزة
اأ’م- -ي- -إر حسسب م- -ن –دثت إال- -ي -ه -م ج -ري -دة  2012ؤ  ،2013اآ’مر الذي حرم الو’ية من
ؤي-ع-ول ك-ثÒا سس-ك-إن ع-إصس-م-ة اأ’ؤراسس ب-إت-ن-ة «الشس -عب» ،ب -ت -ق -ل -يصس الصس Ó-ح -ي -إت ؤت-راج-ع مشسرؤع شسبإ Êؤريإضسي ضسخم ،غ Òانه طمأإن
ّ
على ا’نتخإبإت اÙلية اŸقبلة ؤالنتإئج التي مداخيل البلدية ؤبإلتإ‹ ’ مشسإريع تنموية ؤ’ ب -إم -ك -إن-ي-ة إاج-راء أاشس-غ-إل ت-وسس-ع-ة م-ل-عب أاؤل
نوفم Èلتدارك الضسغط اÙتمل تسسجيله ‘
سستسسفر عنهإ ،خإصسة مع الظرؤف ا’قتصسإدية ا‚إزات ميدانية سستتحّقق.
غ Òأان هنإك من اŸواطن Úمن أاكدؤا لنإ السس-ن-وات اŸق-ب-ل-ة ،يضس-إف ل-ه-إ ع-دة مشس-إري-ع
الصسعبة التي “ّر بهإ البÓد ؤتراجع القدرة
الشسرائية للمواطن بسسبب غÓء أاسسعإر اŸواد ح -رصس -ه -م ال -دائ -م ع -ل-ى ال-ت-ع-ب Òؤب-ق-وة ع-ل-ى بإمكإن أاعضسإء اÛلسس الشسعبي الو’ئي الـ47
ال-غ-ذائ-ي-ة ال-واسس-ع-ة ا’سس-ت-هÓ-ك ،حيث ينتظر أاصسواتهم ‘ ا’نتخإبإت ،من خÓل اإ’قبإل انتزاعهإ بإإ’◊إح لدى مسسؤوؤ‹ الدؤلة على
ال -ب -إت -ن -ي -ون م -ن اŸن -ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úال-ذي-ن على صسنإديق ا’قÎاع لصسنإعة التغي Òؤنزؤ’ غ -رار مشس -رؤع اŸسس -تشس -ف -ى ا÷إم -ع-ي ،ه-إت-ه
سس -ت -ف -رزه -م صس -ن-إدي-ق ا’قÎاع أان ي-ك-ون-وا ‘ ع-ن-د ال-وع-ود ال-رن-إن-ة ل-ل-مÎشس-ح Úؤأاح-زاب-هم اŸشس-إري-ع ال-ه-إم-ة ؤال-ت-ي –ت-إج إال-ي-ه-إ ال-و’ية
مسس -ت -وى ت -ط-ل-ع-إت-ه-م ؤي-حّ-ق-ق-وا ال-وع-ود ال-ت-ي ؤالذين قّدموا برامج لو تنفّذ سسيتغ ÒكثÒا التي من شسأإنهإ تخفيف الضسغط على اŸنشسآإت
قطعوهإ على أانفسسهم خÓل أاؤل أايإم ا◊ملة ؤاق- -ع- -ه- -م ،خ -إصس -ة م -إ ت -ع ّ-ل -ق ب -إ’نشس -غ -إ’ت اŸوجودة حإليإ ؤ ⁄تعد تسستوعب ا’رتفإع
ا’نتخإبية التي انطلقت ،مع ضسرؤرة التأإكيد اŸرت -ب -ط -ة ب -ح -ي -إت -ه -م ال -ي -وم -ي-ة ع-ل-ى غ-رار اŸسستمر للسسإكنة ؤالتي –تإج Ÿرافق تنموية
ع -ل -ى ال-وف-إء ب-إل-ت-زام-إت-ه-م م-ن خÓ-ل ت-ن-ف-ي-ذ قطإعإت النقل ؤالصسحة ؤالكهربإء ؤالفÓحة جديدة خإصسة ‘ قطإعإت النقل ؤالصسحة
الÈامج التي يتغنون بهإ اآ’ن ‘ كل مكإن ،ؤالصسرف الصسحي ؤ–سس Úاÿدمة العمومية ؤالÎبية ؤغÒهإ.
ؤغÒهإ.
ه -ذا ؤأاشس -إر ال -وا‹ صس-ي-ودة إا ¤ل-ق-إءات-ه ق-ب-ل
خإصسة مإ تعّلق بإلتنمية اÙلية ؤتعميقهإ.
ؤ‘ هذا الصسدد ،أاشسإر بعضس اŸواطن Úالذين ؤل -ع ّ-ل أاه -م م-إ ي-ؤورق سس-ك-إن ب-ل-دي-ة ب-إت-ن-ة ه-و عرضس ﬂطط عمل ا◊كومة بإŸنتخب Úأاين
التقينإ بهم بوسسط مدينة بإتنة إا ¤أانهم يئسسوا مصس Òعدة مشسإريع تنموية ضسخمة اسستفإدت دعإهم للمطإلبة بعدة مشسإريع حيوية خإصسة
من تكرار نفسس الوجوه ‘ كل عملية انتخإبية ،منهإ بإتنة ؤجمدت أ’سسبإب كشسف عنهإ الوا‹ ‘ قطإعإت السسكن الطإقة اŸوارد اŸإئية
خ -إصس -ة ب-ب-عضس ال-ب-ل-دي-إت ال-ن-إئ-ي-ة ال-ت-ي ب-ق-ي مؤوخرا بأإنهإ كإنت نتيجة عدم قيإم مسسؤوؤ‹ ؤغÒهإ ؤهو مإ يÈز دؤر اŸنتخب الوطني
تسسيÒهإ حكرا على ›لسس بلدي  ⁄يتغ Òالو’ية بإإ’جراءات اÿإصسة بضسمإن مصسإدقة فمإ بإلك بإÙلي ؤهو القإعدة اأ’سسإسسية.
منذ سسنوات عدة ،ؤهو اآ’مر الذي أاعإق ـ ا◊كومة عليهإ ‘ آاجإلهإ على غرار اŸلعب ؤقد عإشست أاغلب اÛإلسس الشسعبية البلدية
اأ’ؤŸب- -ي ،ح- -يث أاشس- -إر صس- -ي -ودة م -ؤوخ -را إا ‘ ¤ال- -ع -ه -دة اŸن -قضس -ي -ة ع -ل -ى ؤق -ع ح -رك -إت

احتجإجية ‘ عدة منإسسبإت حإؤلت خÓلهإ
سس-ل-ط-إت ال-و’ي-ة ب-إت-ن-ة ال-ت-أإك-ي-د ع-ل-ى أاح-ق-ية
السسكإن ؤحإجتهم للمشسإريع ؤؤبخت ‘ كثÒ
منهإ اأ’ميإر جراء تقإعسسهم عن التكفل بهإ.
ؤق- -د دف- -عت اأ’زم- -ة اŸإل- -ي -ة ال -ت -ي عصس -فت
بإ÷زائر إا ¤ؤعي كب Òلدى السسكإن Ãختلف
بلديإت الو’ية ،حيث أاصسبحت مطإلبهم تتمثل
‘ ضسرؤرة خلق بدائل ثرؤة جديدة ؤتثمÚ
‡تلكإت البلديإت ؤجلب اإ’سستثمإرات ،حيث
يأإتي قطإع الصسنإعة ؤا’سستثمإر ؤكذا اأ’شسغإل
العمومية ؤالتشسغيل على رأاسس أاؤلويإت السسكإن
كون الو’ية شسهدت ‘ السسنوات اأ’خÒة ركودا
اقتصسإديإ ؤصسنإعيإ كبÒا ،زاد من عمق بعضس
اŸشسإكل التنموية رغم اÛهودات اŸعتÈة
التي تبذلهإ الدؤلة لتحسس Úهإته القطإعإت،
خ-إصس-ة ت-ف-ع-ي-ل ا’سس-ت-ث-م-إر ÿل-ق ب-دائ-ل ثرؤة
جديدة بفتح  4منإطق نشسإطإت موزعة عÈ

«الششعب» ‘ أاعماق بلديات تيارت النّائية

الرصصفة ،ع Úالذهب ،الفايجة ،مشصرع الصصف...
مرافق خدماتية وجوارية منعدمة
يتطّلع اŸواطنون Ãختلف بلدات و’ية تيارت إا ¤فرز منتخب Úيلبون متطلباتهم مثل اŸاء الششروب ،الكهرباء ،الطرقات و’ سشيما اŸسشالك
اŸؤودية ا ¤الدواوير ،والدعم الفÓحي فرغم اŸششاريع الكثÒة اŸسشجلة إا’ أان البعضض منها  ⁄يكتمل أاو تقاعسض اŸنتخبون ‘ تنفيذها.
تيارت :ع ــ عمارة
لÓطÓع على مطإلب اŸواطن ،Úتوجّهنإ إا¤
الرصسفة بإ÷نوب الغربي لو’ية تيإرت ؤالتي
تبعد بحوا‹  80كلم عن عإصسمة الو’ية ،ؤقد
أاب-دى م-واط-ن-و ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي ان-ب-ث-قت عن
التقسسيم ا’داري  1984اسستيإءهم من التأإخر
ال -ذي شس -ه -دت -ه ال -ب -ل -دي -ة ؤ ⁄ت -أإخ-ذ ح-ق-ه-إ ‘
التنمية ،فرغم طإبعهإ الرعوي الفÓحي الغإبي،
إا’ أانهإ ’ تزال تفتقر ا ¤مرافق حيوية مثل
اŸتوسسطة كونهإ –وز على ؤاحدة تعإ Êمن
اكتظإظ كب Òيصسل عدد التÓميذ ‘ القسسم إا¤
أاك Ìمن  50تلميذا ،ؤعدم ؤجود ثإنوية Ãقر
ال -ب -ل -دي -ة أادى ا ¤ت -ن -ق -ل ال -ت Ó-م-ي-ذ ؤ’ سس-ي-م-إ
التلميذات ا ¤ع Úكرمسس على بعد  28كلم،
بإ’ضسإفة إا ¤اŸطإعم اŸدرسسية حسسب أاؤليإء
ال- -تÓ- -م- -ي -ذ ،ال -ط -رق م -هÎئ -ة داخ -ل ال -نسس -ي -ج
العمرا ،Êمركز بريد ضسيق ’ يتسسع ا20 ¤
شسخصسإ .أاّمإ فÓحو هذه البلدية فقد طلبوا من
اŸن - -ت- -خ- -ب Úال- -ق- -إدم Úب- -زي- -إدة حصسصس م- -ن
السس -ك -ن -إت ال -ري -ف -ي -ة لÓ-سس-ت-ق-رار ‘ اأ’ري-إف،
إاضس- -إف- -ة إا ¤شس- -ق ط- -رق- -إت أاؤ ح- -ت- -ى مسس -إلك
ؤإايصسإلهإ Ãقر البلدية حتى يتمكنوا من التنقل
اليهإ بسسهولة ،نقصس ؤانعدام النقل ‡إ يحتم
ع -ل -ى السس -إك-ن-ة ك-راء سس-ي-إرات بسس-ع-إر خ-ي-إل-ي-ة،
الفÓحون ؤسسكإن ا’ريإف الذي يعدؤن بإأ’’ف
طإلبوا بحفر ابإر بإأ’ريإف سسواء للشسرب أاؤ من
أاج-ل م-واشس-ي-ه-م ،ح-يث ي-ق-ط-ع-ون مسس-إف-إت م-ن
أاج -ل ج -لب م -إء الشس -رب ل-ل-م-واشس-ي ،ك-م-إ دع-وا
السسلطإت الو’ئية برفع التجميد عن حفر اآ’بإر
”
بواسسطة آا’ت مإ يسسمى بإلدقإقإت ،ؤالتي ّ
حضسرهإ منذ سسنوات كونهإ تسسإهم ‘ تشستيت
اŸيإه ا÷وفية.
أامإ بلدية ع Úالذهب التي زرنإهإ قإبلنإ بعضس
اŸواطن Úمن سسإكنتهإ طإلبوا من اŸنتخبÚ
بإ’هتمإم بفئة الشسبإب ؤ’ سسيمإ اŸرأاة ،حيث
تفإجأإنإ بإعتمإد جمعية ؤحيدة ؤحديثة تهتم
بشسؤوؤن اŸرأاة رغم أان عدد سسكإن هذه البلدية
يقإرب ا’ربع Úأالف نسسمة.
السس-ي-دة ب-رك-إت خ-إل-دي-ة رئ-يسس-ة ج-م-عية اŸنإر
النسسوية ،قإلت أاّن اŸرأاة بع Úالذهب مهمشسة
ؤل - -يسس ل - -ه - -إ ا◊ق ‘ ‡إرسس - -ة ال- -ري- -إضس- -ة أاؤ
السسيإسسة أاؤ حتى ا’نخراط ‘ العمل ا÷معوي،
ؤقد طإلبت السسيدة بركإت بإ’هتمإم بإŸرأاة

اŸدية

تطلّعات
اŸواطنÚ
‘ اŸيزان
أاك - -د ع - -ب- -د اŸالك سشÓ- -م- -ة اŸنسش- -ق
–Óاد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -ار
ال - -و’ئ - -ي ل  - -إ
وا◊رف-ي Úا÷زائ-ري Úب-اŸدي-ة ،أان-ه
’ن-ت-خ-اب-ي
’ه-م-ي-ة اŸوع-د ا إ
ب -ال -ن -ظ-ر أ
(اÙليات) القادم.
اŸدية :ع ــ علياÊ

ؤمنحهإ حقهإ من خÓل إاعطإئهإ فرصسة ‘
النشسإط الثقإ‘ ؤالريإضسي ؤالÎفيهي من خÓل
اÛإلسس اŸن - -ت - -خ- -ب- -ة ،ؤال- -وصس- -ول إا ¤اŸراة
اŸإكثة بإلبيت ؤ’ سسيمإ اŸراة الريفية.
اŸواطنون يطإلبون من اÛلسس البلدي القإدم
بفتح مسسبح بلدي ؤ ’ ⁄مسسبح شسبه أاؤŸبي،
ؤا’نإرة العمومية داخل الوسسط ا◊ضسري التي
تفتقر اليهإ معظم ا’حيإء بإŸدينة.
سس -إك -ن -و ب -ل-دي-ة ع Úال-ذهب ال-ت-ي ت-ع-ت Èب-واب-ة
الصس- -ح- -راء ؤ–ده -إ ع -دة ؤ’ي -إت ك -إأ’غ -واط،
ا÷ل-ف-ة ؤال-ب-يضس ،ط-إل-ب-وا ب-ت-وف Òال-ن-ق-ل كونهم
ينتقلون ا ¤عإصسمة الو’ية تيإرت ،السسوقر،
م -دريسس -ة ؤآاف -ل -و ج-ه-ة ا’غ-واط ،ط-رق-إت عÚ
الذهب ا’غواط شسهدت ‘ اآ’ؤنة ا’خÒة عدة
حوادث مرؤر ‡يتة ،ؤصسعب نقل ا÷رحى أاؤ
ح- -ت- -ى اŸت- -وف Úإا ¤مسس- -تشس- -ف- -ى ق -ريب م -ث -ل
مسستشسفيإت السسوقر على بعد  45كلم أاؤ تيإرت
 80كلم أاؤ آافلو  100كلم ،لذا يطإلب السسكإن
Ãشسرؤع مسستشسفى حتى ؤلو صسغ Òكون العيإدة
اŸتعددة اÿدمإت ’ تلبي مطإلب ع Úالذهب
ؤالشس -ح -ي -م -ة ؤال -ن -ع -ي -م-ة ؤال-دؤاؤي-ر اÛإؤرة.
ال-ب-ل-دي-ة ب-ح-إج-ة إا ¤ث-إن-وي-ة أاخ-رى ك-ون ج-م-يع
تÓ- - - -م- - - -ي- - - -ذ ال- - - -دؤاؤي- - - -ر ؤال- - - -ب- - - -ل- - - -دي - - -إت
اÛإؤرة يتمدرسسون بع Úالذهب ،ؤرغم عدد
ال- - -ري- - -إضس- - -ي Úال- - -ذي- - -ن Áإرسس - -ون ﬂت - -ل - -ف
ا’ختصسإصسإت إا’ ع Úالذهب فهي تفتقر ا¤
مÓعب ؤ’ سسيمإ ملعب لكرة القدم Ãواصسفإت
مقبولة .بلدية الفإيجة بإ÷هة الشسرقية لو’ية
ت -ي -إرت رغ -م م -وارده -إ م -ت -ع -ددة م -ن إاي-رادات

اÙميإت ؤمرؤر أانبوب الغإز على أاراضسيهإ ،إا’
أانهإ تفتقر ا ¤اŸرافق ا◊يوية ،ف Óحمإم ؤ’
مقهى ؤ’ مرشس ؤ’ ثإنوية ؤجميع طرق البلدية
مهÎئة حسسب مواطنيهإ ؤشسبإبهإ ،الذين قمنإ
ب -زي -إرت -ه -م م -ن -ذ أاسس -إب -ي -ع ،ؤح -ك-وا ل-ن-إ Ãرارة
معإنإتهم اليومية ،حيث يتجّمعون بدار الشسبإب
التي ’ –وز سسوى على بإبي فوت ،فشسبإب
أاؤمواطنو الفإيجة عندمإ يريدؤن ا’سستحمإم
يتنقلون على مسسإفة  28كلم ا ¤مدينة السسوقر،
ؤك- -ذلك ا◊Óق- -ة ؤأاخ- -ذ صس -ور ف -وت -وغ -راف -ي -ة
ıت -ل-ف ال-وث-إئ-ق ا’داري-ة ك-ب-ط-إق-ة ال-ت-ع-ري-ف
ؤج -واز السس -ف -ر ،ب -إ’ضس -إف -ة إا ¤غ-ي-إب م-راف-ق
للÎفيه ،مÓعب ؤطرقإت.
بلدية مشسرع الصسفإ بإلقرب من تيإرت ؤالتي
مقر دائرتهإ ’ تزال طرقإتهإ مهÎئة ،فإإ’نإرة
العمومية مفقودة ؤتفتقر ÓŸعب أاؤ مرافق،
أامإ ‘ الدؤاؤير التي كإنت لنإ زيإرة لهإ فإن
م -ي -إه الشس -رب ؤال -ك -ه -رب-إء ال-ري-ف-ي-ة ؤاŸدارسس
ؤالعيإدات غإئبة ،ؤحتى الطريق الوحيد الذي
ي -رب -ط دائ -رة مشس -رع الصس -ف -إ ب -ت -ي-إرت م-هÎئ،
ؤتبقى بعضس اŸشسإريع اŸتعددة التي منحت
ل -ل -ب -ل -دي -ة م -ن ط -رف ال -و’ي -ة  ⁄ت -ك-ت-م-ل م-ث-ل
السسكنإت ؤبعضس ا’قسسإم ؤغÒهإ.
ؤتبقى الكرة ‘ مرمى اŸنتخب ÚاÙليÚ
القإدم Úالذين تنتظرهم أاعمإ’ كبÒة تتطلب
ال -ت -خ -ط -ي -ط ؤا’ؤل -وي -ة ،ؤ’ سس -ي-م-إ إان ” رف-ع
ال- -ت- -ج -م -ي -د ع -ن مشس -إري -ع كÈى ك -إŸؤوسسسس -إت
الÎبوية ؤالشسبإنية ،ؤاŸواطن يطإلب بحقه ‘
التنمية ؤ’ سسيمإ بإŸنإطق النإئية.

فإن اŸطلوب من رؤؤسسإء البلديإت الذين
سس - -ي - -ت - -م ان - -ت - -خ - -إب - -ه- -م أان ي- -ع- -م- -ل- -وا ؤف- -ق
ت -وج -ي -ه -إت ال -وا‹ ؤرؤؤسس -إء ال -دؤائ-ر ،فضسÓ-
ع -ل -ى ت -نسس -ي -ق اÛه -ودات م -ع اŸن -ظ -م -إت
ؤاÛتمع اŸد ،Êبإعتبإر أان ؤجود كل طرف
م- -ن ب Úه- -ؤو’ء ه- -و أ’ج- -ل خ- -دم- -ة اŸوط -ن
ؤالتنمية اÙلية ليسس إا’ ،منبّهإ ‘ الوقت
ذات- -ه ب- -أإن ه- -ذه اŸه- -م- -ة ال- -ن -ب -ي -ل -ة اŸل -ق -إة
على عإتق هؤو’ء اŸنتخب Úا÷دد ’ Áكن
عزلهإ عن دؤر اÛلسس الشسعبي الو’ئي الذي
تبقى مهإمه أاك Ìحيوية ‘ اÛإل اإ’‰إئي،
جب على هذه الهيئة السسعي جإهدة
إاذ يتو ّ
بإلتعإؤن مع ؤا‹ الو’ية ؤا÷هإز التنفيذي
ؤﬂتلف اŸؤوسسسسإت اإ’فراج عن اŸشسإريع
اÛم -دة ك-مشس-رؤع مسس-تشس-ف-ى داء السس-رط-إن
الذي طإل انتظإره بهذه الو’ية ،مع تنسسيق
ا÷ه- -ود م- -ع ‡ث -ل -ي الشس -عب ع -ل -ى مسس -ت -وى
الغرفت Úأ’جل تسسجيل ؤجلب مشسإريع أاخرى
من شسأإنهإ أان Œعل اŸواطن بهذه الو’ية ‘
أاك Ìأاريحية من حيث توف Òمنإصسب عمل
أاخرى ،تسسريح ﬂطط النقل بوسسط مدينة
ع -إصس -م -ة ال-و’ي-ة ،ت-ط-وي-ر ا÷إنب ال-فÓ-ح-ي
ؤالسسيإحي ،التعجيل بتوزيع ا◊صسصس السسكنية
ال-ت-ي ب-ق-يت ع-إل-ق-ة م-ن-ذ سس-ن-وات ،ؤال-ت-ي لو’
ت- -دخ- -ل ؤا‹ ال -و’ي -ة ا◊إ‹ ضس -م -ن ق -ن -إع -ة
السسعي ا÷إد إا ¤ادخإل الفرحة ‘ نفوسس
اŸواطن ÚاŸغبون Úلبقيت حبيسسة اأ’دراج.
ي-ع-ق-ت-د ؤح-ي-د جÓ-ل أاح-د اŸت-ت-ب-ع Úلواقع
التنمية اÙلية أان اŸشسإك التي عرفتهإ
غإلبية بلديإت الو’ية ،سسإهمت إا ¤حد مإ ‘
ت-أإخ-ر ال-ت-ن-م-ي-ة بسس-بب ت-ن-إم-ي ظ-إه-رة ت-ع-طل
بعضس اŸشسإريع كإلسسكنية منهإ ،التذبذب ‘
توزيع اŸيإه ؤكذا التمإطل اŸلحوظ ‘ بعضس
ا’‚إزات ك- -ت- -ع- -ب- -ي- -د ط -ب -ق -إت أازق -ة اŸدن
ؤبخإصسة ‘ عإصسمة الو’ية ،مشسÒا إا ¤أانه
‘ اŸق - -إب - -ل ه - -ن - -إك مسس- -إع ‘ اأ’ف- -ق م- -ن

ك -ل إاق -ل -ي -م ال-و’ي-ة ب-ك-ل م-ن اŸع-ذر ،ب-ري-ك-ة،
أاريسس ؤع Úيإقوت.
ؤ‘ هذا الصسدد ،أاشسإر السسيد جميل حمودة
مÎشس-ح ح-زب ا’رن-دي ب-ب-ل-دي-ة ب-إت-ن-ة ؤ‡ث-ل
الشسبإب فيهإ ‘ تصسريح ÷ريدة «الشسعب» عن
ال -ت -زام -ه ك -عضس -و ب -إÛلسس ال -ب-ل-دي السس-إب-ق
بأإغلب برنإ›ه ا’نتخإبي للعهدة اإ’نتخإبية
اŸنقضسية ،حيث حّقق لفئة الشسبإب خإصسة
ؤلقطإع الريإضسة ؤالثقإفة الكث Òعلى غرار
تهيئة مÓعب البلدية ،تقد Ëإاعإنإت ıتلف
ال -ن -وادي ؤا÷م -ع -ي -إت ال -نشس-ط-ة ‘ اŸي-دان،
إاضسإفة لتواجده الدائم مع اŸواطن Úؤدعمه
’نشسغإ’تهم ،حسسب مإ أاكده لنإ خÓل زيإرتنإ
له Ãقر مداؤمته بوسسط مدينة بإتنة.
ؤأاضسإفت جميل حمودة خÓل إاطÓعنإ على
” Œديد
الÈنإمج التنموي ◊زبه ‘ حإل ّ
ال-ث-ق-ة ف-ي-ه ؤحصس-ول ق-إئ-م-ت-ه اإ’ن-ت-خ-إبية على
رئإسسة اÛلسس البلدي ،حيث أافإد بأإن النقإط
التي –ّدث فيهإ مع اŸواطن Úمنذ بداية
ا◊م-ل-ة م-ن-ط-ق-ي-ة ؤؤاق-ع-ي-ة ب-عيدة عن اÿيإل
سس -يسس -ع-ى ج-إه-دا رف-ق-ة ك-ل أاعضس-إء اÛلسس
على اختÓف مشسإربهم السسيإسسية لتحقيقهإ
ك- -ون- -ه- -إ ت- -ت- -م- -إشس -ى م -ع ت -ط -ل -ع -إت السس -ك -إن
ؤخصسوصسية الظرف اŸإ‹ للدؤلة ،ؤشسرعية
ب -عضس ال -ن -ق -إط اŸدرج-ة ف-ي-ه ؤال-ت-ي سس-ت-ج-د
بفضسل دعم اŸواطن Úأاذانإ صسإغية ،خإصسة
ؤأان له خÈة ‘ العمل ا÷معوي حتى قبل
انتخإبهإ لذا فهو ركز خÓل صسيإغة برنإمج
ح-م-ل-ت-ه ا’ن-ت-خ-إب-ي-ة ع-ل-ى أاح-ي-إء ب-ل-دي-ة ب-إتنة
العميقة ؤضسرؤرة تعميق التنمية اÙلية بهإ.
السس -ل -ط -إت ال-ت-ي –إؤل ب-ذل ب-عضس ا÷ه-ود
لتجسسيد مشسهد تنموي يبشسر بآإمإل مسستقبلية،
مثّمنإ بعضس اŸبإدرات اÙمودة ‘ ›إل
ا◊ف -إظ ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة ؤاÙي-ط م-ن خÓ-ل
التحسسيسس ؤالتوعية من خÓل التنسسيق بينهإ
ؤك -ل ال -ف -ع -إل -ي -إت اŸع-ن-ي-ة ك-وسس-إئ-ل اإ’عÓ-م
ا◊إضس- -رة دؤم- -إ ،آام Ó- -أان تّ- -ت- -سس- -م أاع- -م -إل
ال -ب -ل-دي-إت ب-إ÷دي-ة ؤاإ’خÓ-صس ؤال-ت-ف-إ‘ Ê
خدمة اÛتمع،
ؤبضس -م Òم -ه -ن -ي ح -ي ح -ب -إ ‘ ه -ذا ال -وط -ن
ؤشس- -ع- -ب- -ه ،ؤأان ت- -ت- -واصس- -ل ا÷ه -ود ؤتسس -ت -م -ر
السسواعد ‘ البنإء ؤالتأإسسيسس خدمة Ÿواطني
هذه الو’ية.
على صسعيد آاخر ،عّبر الدكتور عمر هإرؤن
ﬂتصس ‘ اإ’ق - - -تصس - - -إد ع- - -ن أاسس- - -ف- - -ه أ’داء
اÛإلسس اŸنتخبة ‘ هذه الو’ية لكونه كإن
ب-ع-ي-دا ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن ت-ط-ل-ع-إت ؤآام-إل سس-كإن
بلديإتهإ ،خإصسة على مسستويإت النظإفة ‘
الشسوارع العإمة ؤتهيئة الطرقإت ؤاأ’رصسفة
ال -ت -ي ت -ع -د م-ن أابسس-ط اŸه-إم ال-واج-ب-ة ع-ل-ى
اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ب-ع-إصس-م-ة ال-و’ي-ة،
ؤال -ذي “ي -زت ع -ه -دت -ه ب -ك -ث Òم -ن ا÷م -ود
ؤغيإب تإم للمنتخب ‘ Úالتواصسل مع سسكإن
البلدية ،ؤحتى اŸلحقإت اÿإصسة بإسستخراج
الوثإئق التي يفÎضس أان تخدم اŸواطن على
مسستوى ’ مركزي تشسهد توزيع غ Òمنظم.
صسّرح ّﬁدثنإ أانه يكفي أان أاقول أان ملحقة
ؤسسط اŸدينة التي تقع بجإنب مسسجد النور
’ ت -زال ‘ ح -إل -ة إاع -إدة ت -ه -ي -ئ-ة م-ن-ذ أاشس-ه-ر
طويلة ،ؤهو مإ رفع الضسغط بشسكل رهيب على
اŸصس -ل -ح-ة اŸوج-ودة ‘ م-ق-ر ال-ب-ل-دي-ة ،ؤك-ل
التحركإت التي كإنت ‘ البلدية تزامنت مع
حمÓت ؤطنية كإلتي أاطلقتهإ موؤخرا ؤزارة
ال -داخ -ل -ي -ة مشس -ك -ورة ل-ت-ن-ظ-ي-ف اÙي-ط ،أاؤ
Ãن -إسس -ب -ة اقÎاب اŸوع -د ا’ن -ت-خ-إب-ي  ،أام-إ
بإلنسسبة للمجلسس الشسعبي الو’ئي ،فإÛلسس
Óسسف ’ يعرف أاغلب أاعضسإئه ؤ’ يتواصسل
لأ
ن-ه-إئ-ي-إ م-ع اŸن-ت-خ-ب ’ ،Úع-ن ط-ري-ق م-واق-ع
ال -ت-واصس-ل اإ’ج-ت-م-إع-ي ؤ’ ع-ن ط-ري-ق م-وق-ع
رسسمي الذي ’ يحمل حتى أاسسمإء أاعضسإء
هذا اÛلسس أاؤ اللجإن اŸكونة له ،بل اأن
اŸواطن ’ Úيعلمون حتى ا◊صسيلة اŸإلية
ؤاأ’دبية للمجلسس الذي مثلهم طيلة  5سسنوات
كإملة ،إاذ حسسبه فإن هذا الفراغ سسدته الو’ية
حيث كإن ا÷ميع يتإبع أاخبإر مإ يحدث ‘
اŸدي -ة ؤال -ق -رارات اŸت-خ-ذة م-ن ق-ب-ل-ه-إ م-ن
خ Ó-ل ؤسس -إئ -ل ال -ت -واصس -ل اŸرت -ب -ط-ة بشس-ك-ل
م-ب-إشس-ر ب-وا‹ ال-و’ي-ة ﬁم-د ب-وشس-م-ة ،م-نّبهإ
بأإنهإ معطيإت تفرضس نفسسهإ ؤأاخشسى أان تؤوثر
ع- -ل- -ى نسس- -ب- -ة مشس -إرك -ة ال -و’ي -ة ،خ -إصس -ة أان
Óسس -ف ’ ي -ت-ذك-رؤن
اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -ي Úل  -أ
اŸواطن Úإا’ بإقÎاب اŸواعيد اإ’نتخإبية،
ؤهو اأ’مر الذي ملّ منه السسكإن ‘ كل موعد
انتخإبي.
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ثقافة

الدكتور بنا Êأاحمد ‘ حوار لـ»الششعب»

مشساركة الكاتب ا÷زائري باŸعارضض الدولية ضسرورة
مّد يد العون له للÎويج لصسورة ا÷زائر
للكتاب ا÷زائري وهو جانب قد
ي- -ؤوث- -ر ع -ل -ى ع -دم الÎوي -ج لصس -ورة
ا÷زائر ‘ اÿارج.

ي -رى ال -دك-ت-ور وال-ك-اتب ب-ن-اÊ
أاحمد ‘ ا◊وار الذي جمعه مع
«الشش- -عب» ،أان مشش- -ارك -ة ال -ك -اتب
ا÷زائ- -ري وت -واج -ده ب -اŸع -ارضس
الدولية للكتاب ،ومّد يد العون
ل- -ه م- -ن ط- -رف ك- -ل ال- -ف -اع -ل‘ Ú
ال- -وط- -ن ،م -ن شش -أان -ه أان يسش -اع -ده
ل -ل -مسش -اه -م -ة ‘ الÎوي-ج لصش-ورة
ا÷زائر ‘ اÿارج

«الشش- -عب» :إا ¤أاي م- -دى Áك -ن
أان يسش- -ه- -م ال- -ك- -اتب ا÷زائ -ري ‘
الÎويج لصشورة ا÷زائر؟

ك- - -ي- - -ف Áك - -ن ل - -دور ال - -نشش - -ر
اŸسشاهمة لÎويج الكاتب لصشورة
ا÷زائر؟
ضس -رورة ت -رك -ي -ز دور ال -نشس -ر ع-ل-ى ال-ك-تب
اŸط-ب-وع-ة وب-ال-ق-در ن-فسس-ه ي-تّ-م الÎك-ي-ز ع-لى
ال-ك-تب الل-كÎون-ي-ة ل-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة الوصسول
ل-ل-ك-ت-اب ،وت-رك-ي-زه-ا ع-ل-ى أاح-دث اŸنشسورات
التي ترّوج لتاريخ ا÷زائر الثقا‘ والفكري
والسسياحي والقتصسادي وتعزز هوية ا÷زائر
األمازيغية والعربية واإلسسلمية ،وكذا إايجاد
إاط- -ار ت- -نسس- -ي- -ق- -ي ب Úدور ال- -نشس -ر وال -ك -ت -اب
وا÷ه -ات ال -وصس -ي -ة م -ن أاج -ل رسس-م سس-ي-اسس-ي-ة

اللقاء كان سشانحة لفتح النقاشس ومسشاءلة الذات

«ما الفائدة من الفلسسفة؟»

اح -تضش -نت ق -اع -ة السش -ي  Ó-أاول أامسس السش-بت ل-ق-اًء ح-م-ل ع-ن-وان «م-ا
لكادÁيون ﬁمد ششوقي الزين ،إاسشماعيل
فائدة الفلسشفة؟» ،نششطه ا أ
م-ه-ن-ان-ة ،وبشش Òرب-وح ،وأاداره ال-دك-ت-ور ع-م-ر ب-وسش-اح-ة .وأاكد ششوقي
الزين لـ»الششعب» أان الفلسشفة تطرح أاسشئلة مصشÒية بالنسشبة للبششر،
لرهاب والبيئة والتصشحر ،ما يجعلها ترتبط أاكÃ ÌصشÒ
كالعنف وا إ
لنسشانية ‘ عمقها.
لنسشان وبا÷وانب اليومية التي “سّس ا إ
ا إ

لل -ي -ات ال -ت -ي
م- -ا ه- -ي ا آ
ت-راه-ا ضش-روري-ة ل-ت-ف-عيل
دور الكاتب ا÷زائري ‘
الÎوي- - - - - - - - -ج لصش - - - - - - - -ورة
ا÷زائر؟

حوارﬁ:مد الصشالح بن حود

الدكتور بنا Êأاحمد :الكاتب ‘ كل
›تمع صسورة من اÛتمع وينقل ما يجري
م -ن ت -ف -اع -لت ث -ق -اف -ي -ة وف-ك-ري-ة وت-اري-خ-ي-ة
وسس-ي-اح-ي-ة واق-تصس-ادي-ة ،ال-ك-اتب صسورة ناطقة
ع -ن اÛت -م -ع ال -ك-اتب ه-و الصس-ورة حّ-ي-ة ع-ن
اÛت-م-ع ع-ن ال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د ‘ ك-ت-اباته
ت -ت -ج-ل-ى ط-م-وح-ات أاب-ن-اء اÛت-م-ع ت-ط-ورات-ة
وصسوره ،الكاتب هو اŸرافع عن خصسوصسية
اÛتمع بكل Œلياتها فإاذا ”ّ الهتمام به
وتركيز الضسوء عليه سسيغدو سسف ÒاÛتمع
ا÷زائري ‘ كتاباته أافكاره رواياته قصسصسه
مؤولفاته أاشسعاره وجميع ابداعاته.

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

ترويجية للكتاب تخدم تعزيز حضسور صسورة
ا÷زائ -ر ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -ت -اري -خ-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة
والسسياحية والقتصسادية ‘ اÙافل الدولية
و‘ دول ال- -ع- -ا ،⁄وك- -ذا م -واك -ب -ة دور ال -نشس -ر
للمسستحدثات ‘ نشسر وتوزيع الكتب التي ترّوج
لصسورة ا÷زائر.

م - -ا ه - -ي أاه - -م اŸشش - -اك- -ل ال- -ت- -ي
تعÎضس طريق الكاتب
‘ الÎويج لصشورة ا÷زائر؟
أاهم ما Áكن أان يعÎضص طريق الكاتب ‘
الÎوي -ج لصس -ورة ا÷زائ -ر م -ن ن -اح-ي-ة ال-نشس-ر،
ارت - -ف - -اع ت- -ك- -ال- -ي- -ف ال- -نشس- -ر ،وك- -ذا ضس- -ع- -ف
اŸت- -خصسصس ‘ Úال- -نشس- -ر ال- -ف- -ن -ي ذو ال -ب -ع -د
الÎوي -ج-ي وإان وج-د ف-ت-ك-ال-ي-ف خ-دم-ات-ه ج-د
مرتفعة ،كما أان آاليات تسسويق الكتاب –تاج
إا ¤الحÎافية Ÿنافسسة الكتب ذات ا÷ودة
وذات م - -ع- -اي Òال- -تسس- -وي- -ق والÎوي- -ج اŸع- -دة
خصس -يصس -ا ل -ل -ت -أاث ،Òك-م-ا غ-ي-اب ال-ت-نسس-ي-ق بÚ
الناشسرين من العوامل التي –ول دون الÎويج
ا÷يد لصسورة ا÷زائر عن طريق هذا األخ،Ò
ن -اه -يك ع-ن ارت-ف-اع ال-رسس-وم ا÷م-رك-ي-ة ع-ل-ى
ال -ك -تب ‘ ب -عضص ال -دول ال -ع-رب-ي-ة ‡ا ي-ج-ع-ل
أاسسعار الكتب مرتفعة ‡ا يحول ب Úالقارئ
وال -ك-ت-اب ،ع-دم اع-ت-م-اد ال-تسس-وي-ق الل-كÎوÊ

اŸع- -ارضص ال- -دول -ي -ة م -ن أاه -م
اآلل -ي -ات خ -اصس -ة اŸع -رضص ال-دو‹
للكتاب الذي تقيمه ا÷زائر هذه
األيام وتلك اŸعارضص الدولية التي
–ضسر فيها ا÷زائر كضسيف شسرف،
إالغاء الرسسوم ا÷مركية على الكتب
كبديل Ÿواجهة أاسسعار الكتب التي
ت- -رّوج لصس- -ورة ا÷زائ- -ر ب- -ج- -م- -ي- -ع
Œل -ي -ات -ه -ا ال -ث -ق-اف-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة
وال-ف-ك-ري-ة والق-تصس-ادي-ة والسس-ي-اح-ي-ة ،وك-ذلك
التأاكيد على ضسرورة احÎام قوان ÚاŸلكية
الفكرية Ÿنع السسرقات العلمية للحّد من نسسخ
الكتب وإاعادة طباعتها بشسكل غ Òقانو‡ Êا
يكفل للمؤولف حقوقه ويحّقق ترويج الصسورة
اŸثلى للجزائر ،كذلك تخفيف القيود على
حركية الكتب أاثناء انعقاد اŸعارضص الدولية
تشسجيعا Ÿشساركة دور النشسر ا÷زائرية بكتبها
اŸروجة لصسورة الوطن ‘ اŸعارضص الدولية
ذات السسمعة العاŸية،
وت -ق -د Ëتسس -ه -ي -لت ل -ل-ن-اشس-ري-ن واŸؤول-فÚ
ل- -لسس -ت -ث -م -ار ‘ ال -ك -تب ال -ت -ي ت -رّوج لصس -ورة
ا÷زائر وتقد– Ëفيزات مادية ومعنوية لهم
ل -تسس -وي -ق ال -ك -تب ،ت -أاسس -يسص شس-ب-ك-ات غ-اي-ت-ه-ا
الÎويج والدعاية للكتاب ا÷زائري اŸروج
لصس- -ورة ا÷زائ- -ر ب- -داي- -ة ب- -أاف- -راد اÛت- -م -ع
ا÷زائ- -ري ع- -ن ط- -ري- -ق م- -واق- -ع ال- -ت- -واصس- -ل
اإلجتماعي واإلعلم ،وعقد مؤو“رات علمية
على مسستوى ا÷امعات ا÷زائرية تبحث ‘
آال -ي -ات الÎوي -ج لصس -ورة ا÷زائ -ر ع -ن ط -ري -ق
الكتاب والسستفادة من Œارب الدول الرائدة
‘ صسناعة الكتب دون أان نغفل دور الÎجمة
الكب ‘ ÒالÎويج لصسورة ا÷زائر وذلك من
خ -لل إانشس -اء م -راك -ز م-ت-خصسصس-ة ‘ ت-رج-م-ة
ال -ك -تب ال -ت -ي ت-خ-دم سس-ي-اسس-ة الÎوي-ج لصس-ورة
وطننا ‘ العا⁄

قصشر اŸعارضس :أاسشامة إافراح
تصشوير :فواز بوطارن
اعتﬁ Èمد شسوقي الزين ‘ ،مداخلته أان
جوهر الفلسسفة يقوم عليه الوعي البشسري ‘
حياتنا اليومية ،وترتبط الفلسسفة Ãا يجعل
سسعادة اإلنسسان وÃا يحاول مقاومته من كل
األخ -ط -ار ال -ت -ي ت -واج -ه -ه ك-األ ⁄وال-ت-ق-ل-ب-ات
وغÒها بل هي حافز Ÿواجهة اŸشساكل .وإاذا
كان للمدينة هيكل وروح هم سسكانها وا◊ياة
داخلها ،فإان التفلسسف هو ما يحرك الفلسسفة
م -ن ال -داخ-ل ك-م-ا ال-ق-اط-ن-ة م-ع اŸدي-ن-ة .أام-ا
إاسسماعيل مهنانة فرأاى ‘ السسؤوال الذي حمله
عنوان اللقاء مفخّخا وحامل لنوع من التهكم،
وركز على فكرة اŸنفعة ،قائل إان للفلسسفة
شس- -ق Úت- -ق- -ن- -ي وŒاري ،وإاذا ك- -ان ال -ن -م -وذج
السس-ائ-د داخ-ل اÛت-م-ع م-ب-ن-ي-ا ع-ل-ى ال-ف-ائدة
واŸنفعة ،فإان ذلك أاشساع النظرة السسلبية حول
الفلسسفة بأانها ليسست ذات فائدة.
وع -ل -ى ع -كسص م -ه -ن-ان-ة ،أاكّ-د بشس Òرب-وح أاّن
الفلسسفة ل تنزعج من الأسسئلة وتقوم على

السس-ؤوال واألسس-ئ-ل-ة ت-دف-ع ال-ع-ق-ل إا ¤ال-ت-جديد
والتغي Òولكن ظروف السسؤوال تبقى ﬂتلف،
كما ل Áكن دخول عا ⁄الفكر إاّل بالسسؤوال.
وحاول ربوح السستدلل بعديد األمثلة على
ع -لق-ة ال-ف-لسس-ف-ة ال-وث-ي-ق-ة ب-ال-واق-ع اŸع-يشص،
وبأانها يجب أان تهتم أاك Ìفأاك Ìبالقضسايا التي
“ ّسص حياة الناسص اليومية.
وع -ل -ى ه -امشص ال -ل -ق-اء ،صسّ-رح ل-ن-ا ال-دك-ت-ور
ﬁمد شسوقي الزين قائل ،إان الغرضص ليسص أان
نقول هل نسستفيد من األمور أاو ل نسستفيد ،بل
أان نواجهها و‚ابهها ،وأان نطرح هذا السسؤوال
أاو ذاك ألننا مدفوعون بالسسؤوال ..وإاذا كانت
العلوم قد انفصسلت عن الفلسسفة فهي تعود
إال -ي-ه-ا ال-ي-وم ألن ه-ذه ال-ع-ل-وم م-دف-وع-ة ب-ه-ذه
األسسئلة ا÷وهرية التي تطرحها الفلسسفة..
وأاضس -اف شس -وق-ي ال-زي-ن ب-أان ال-ف-لسس-ف-ة رب-طت
سسابقا بأاسسئلة ميتافيزيقية تفوقها ،ولكن اليوم
توجد أاسسئلة مصسÒية بالنسسبة للبشسر تطرحها
الفلسسفة ،كالعنف والإرهاب والبيئة والتصسحر،
م- -ا ي -ج -ع -ل -ه -ا ت -رت -ب -ط أاكÃ Ìصس Òاإلنسس -ان
وبا÷وانب اليومية التي “ ّسص اإلنسسانية ‘
عمقها.

مدير دار النششر خطاب ل « :الششعب «

الكتاب التاريخي «واجب لذاكرة وطني» اصسدارات جديدة بسسي2017 Ó
ت-ب-ق-ى ك-ت-اب-ة ال-ذاك-رة الوطنية
م -ن اج -م -ل و ان -ب-ل و اصش-عب اŸه-ام
ال -ت -ي ي -ق -وم ب -ه -ا ك -اتب و م-ؤورخ و
ناششر ،كونها تؤوسشسس لتاريخ ششعب
و امة وهي أامانة عظيمة –فظ
Óج-ي-ال ال-ق-ادم-ة ح-ت-ى
ل -تسش -ل -م ل  -أ
ي-ت-ع-رف-ون ع-ل-ى م-راج-ع-ه-م و على
ع - -راق - -ة شش- -ع- -ب- -ه- -م و اصش- -ال- -ت- -ه و
ششجاعته ،هي اŸهمة التي يتولها
اليوم و بكل فخر و اعتزاز رششيد
خ - -ط - -اب م - -دي - -ر دار ال - -نشش - -ر دار
خ - -ط - -اب ال- -ذي ت- -خصشصس ‘ نشش- -ر
ال -ك -ت-اب ال-ت-اري-خ-ي و السش-ي-اسش-ي و
النÎوبولوجي و الدبي يششارك
كل سشنة ‘ معرضس سشي Óبا÷ديد
سش - -واء ك - -ان م - -ن ت- -أال- -ي- -ف ك- -ت- -اب
جزائري Úأاو أاجانب
حبيبة غريب
تصشوير  :فواز بوطارن
تشسارك دار خطاب هذه السسنة ‘ فعاليات
اŸعرضص الدو‹ للكتاب الذي يحتضسنه قصسر
اŸعارضص الصسنوبر البحري ا ¤غاية  05نوفمÈ
بأاربع اصسدارات قيمة ،هي كتاب« :مغامرات
معمارية اسستعمارية» Ÿؤولفه اŸعماري سسعيد
علمي ،الصسادر بالغة الفرنسسية و هو الÎجمة
م -ن ال -ع -رب -ي -ة ي -ق -ول رشس -ي -د خ -ط -اب» ل-ك-ت-اب
«السستعمار و العمران « لنفسص اŸؤولف و الذي
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سسبق و أان نشسرته الدار» .ويتطرق الكتاب ‘
م -غ -ام -رات م -ع -م -اري -ة اسس -ت -ع -م -اري-ة  ،يضس-ي-ف
خطاب »:ا ¤الصسراع الذي تولد عند اŸسستعمر
‘ القرن التاسسع عشسر حول طرق السستدمار
من أاجل السسيطرة على ا÷زائر كشسعب و ارضص
و هوية ،إاذ يب Úلنا كيف فكر اŸسستعمرون ‘
الطرق و الÎكيبة اللزمة لفرضص تلك السسيطرة
و ه- -و ال- -ك- -ت- -اب ال- -ذي ي- -نصس- -ح اŸه -ن -دسس Úو
اŸعماري Úو الباحث ‘ Úالتاريخ لقراءته ألنه
يب Úأان اŸسستعمر  ⁄يشسكل كثلة موحدة بل

ك - -انت ه- -ن- -اك ال- -ع- -دي- -د م- -ن الصس- -راع- -ات ‘
صسفوفه».
وال -ك-ت-اب ال-ث-ا ÊاŸع-روضص ‘ ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة
ك -ت -اب ي -ح -ك -ي السسÒة ال -ذات -ي -ة لح -د زع -م-اء
اŸقاومة ا÷زائرية و هو ا◊اج ﬁي الدين
الصس- -غ Òسس- -ي -دي م -ب -ارك اŸول -ود سس -ن -ة 1795
واŸتو‘ سسنة  ،1837و هو عم مبارك بن علل
لم Òع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
أاح - -د رف- -ق- -اء السس- -لح ل - -أ
ا÷زائري« .إان هذه الشسخصسية ،يشس Òخطاب «
اŸنسس-ي-ة م-ن ال-ت-اري-خ ك-انت م-ن أاوائ-ل ال-ن-خ-ب-ة

ا÷زائ - -ري - -ة ال - -ت- -ي ق- -اومت
ال - -ت - -وغ - -ل السس - -ت - -ع - -م- -اري
ال - - -ف - - -رنسس - - -ي ‘ ا÷زائ - - -ر
ال- -ع- -اصس -م -ة وق -د ق -اد ا◊اج
ﬁي الدين معركة بوفاريك
‘  »،1932وي -روي ال -ك -ت-اب
الثالث « البعضص من اسساليب
القمع السستعماري الفرنسسي
‘ ا÷زائر» و هو من تأاليف
نيلسص اندرسسون كاتب و ناشسر
من اصسل سسويدي لعب دورا
هاما ‘ توعية الرأاي العام
ال- - -ع- - -اŸي خ- - -لل ال- - -ث- - -ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة ح -ول نضس -ال و
ك- -ف- -اح الشس- -عب ا÷زائ -ري و
تصس-دي-ه ل-ه-م-ج-ي-ة أالسستعمار
يقول خطاب مشسÒا ا ¤ان
ن- -ي- -لسص ق -د سس -اه -م ‘ نشس -ر
ال- - - -ك - - -ث Òم - - -ن ال - - -ك - - -تب و
الصس- - - -دارات ا÷زائ- - - -ري - - -ة
فأاصسدر لهÔي علق و عبد
ا◊ف -ي -ظ ك -رم -ان و غÒه-م،
ال -ك -ت-اب صس-ادر ب-ال-ف-رنسس-ة و
ي -ح -م -ل ع -ن-وان م-ن السس-ت-ع-م-ار ا ¤ان-ح-ط-اط
الغرب  :الذاكرة اŸتحجرة».
ومن ب Úالصسدارات الخرى لدار خطاب
كتاب الوزير السسبق بلعيد عبد السسلم الذي
يتطرق من خلله ا ¤العديد من الرهانات
الق -تصس -ادي-ة و ك-ذى مسسÒت-ه كسس-ي-اسس-ي ورج-ل
اق- -تصس- -اد ‘ ع- -ه -د ال -رئ -يسص ال -راح -ل ه -واري
ب -وم -دي -ن ،ا ¤ج -انب ق -ام -وسص اŸصس-ط-ل-ح-ات
الفرنسسية اŸتداولة ‘ الدارجة Ÿؤولفه أاعمر
أايت عمران.

أاول Œربة
لدار الثقافة
بÈج بوعريرج

إاحياء أايام
األغنية
الوطنية

‘ اطارالÈامج الفنية سسطرت
دارا ل-ث-ق-اف-ة «ﬁم-د ب-وضس-ياف»
بÈج ب-وع-ري-ري-ج ب-رن-ا›ا ه-اما
لغ- -ن- -ي- -ه واألنشس- -ودة
اح - -ي - -اًء ل - -أ
الوطنية أايام  31 / 30 / 29من
ه -ذا الشس -ه -ر ت -زام -ن-ا م-ع ذك-رى
الفا— من نوفم .Èهذه التجربة
ت- -ع- -د األو ¤م- -ن ن -وع -ه -ا ع -ل -ى
مسس -ت -وى ال -ولي-ة وسس-يشس-ارك ‘
هذه الفعاليات عدة فرق ﬁلية
ومن خارج الولية .فيما يخ ّصص
ال -ي -وم األول سس -ي -ت -م اسس-ت-ع-راضص
الفرقة النحاسسية لبلدية الياشسÒ
اإ ¤ج- - - -انب زي- - - -ارة اŸع- - - -رضص
ال - -ت- -اري- -خ- -ي اÿاصص ب- -ال- -ث- -ورة
ال- -ت- -ح -ري -ري -ة ،وسس -ت -ك -ون ولي -ة
مسس-ي-ل-ة وسس-ط-ي-ف ح-اضس-رت‘ Ú
هذا ا◊فل الفني بعروضص فنية
تتخلها فواصسل شسعرية وسستختتم
هذه األيام الفنية بالفنان الكبÒ
عبد الرشسيد فرميسص من ولية
اŸسسيلة.

برج بوعريريج:
بلقاسشم جبار

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

ثقافة

الثÓثاء  31أاكتوبر  ٢01٧م
الموافق لـ  11صصفر  1٤39هـ
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قصضر الثقافة بسضكيكدة صضرح يرسضم ‚وميته ‘ روسضيكادا

إاحياء لذكرى ثورة التحرير بقسضنطينة

تزإوج ب Úإلفعل إلثقا‘ وإلتحسشيسشي
لنبذ إلعنف بالوسشط إŸدرسشي

فسشيفسشاء من إŸسشرح ،إلغناء وإلرقصص إلششعبي

اسضتحسضن طلبة ثانوية الصضديق بن يحيى بسضكيكدة ،اŸبادرة التي
ن -ظ -م -ت -ه-ا م-ؤوسضسض-ة قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة،
اŸتمثلة ‘ فعالية اليوم التحسضيسضي حول العنف ‘ اŸدارسس

قسضنطينة /احمد دبيلي
–تضصن قسصنطينة نهاية هذا اأ’سصبوع وإا¤
غ -اي -ة ال -ث-الث م-ن شص-ه-ر ن-وف-م Èال-ق-ادم ع-دة
نشص -اط -ات ث-ق-اف-ي-ة Ãن-اسص-ب-ة ال-ذك-رى ال-ث-ال-ث-ة
والسص- -ت’ Úن- -د’ع ث -ورة ال -ت -ح -ري -ر اÛي -دة،
إاضص-اف-ة ا ¤اأ’ي-ام ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-رقصص الشص-ع-ب-ي
وعروضص مسصرحية يحتضصنها مسصرح قسصنطينة
ا÷هوي.

«جحا ديجيتال» يعود
إا ¤الركح من جديد..
أاعاد أامسص ،مسصرح قسصنطينة ا÷هوي عرضص
مسص -رح -ي-ة «ج-ح-ا دي-ج-ي-ت-ال» وه-و ع-م-ل ف-ن-ي
Óط-ف-ال ق-ام ب-إان-ت-اج-ه ذات اŸسص-رح
م -وج -ه ل  -أ
بداية السصنة ا÷ارية.
ه -ذه اŸسص -رح -ي-ة ال-ت-ي ك-ت-بت نّصص-ه-ا «ك-ن-زة
مباركي» وأاخرجها «ياسص Úتونسصي» تتقاسصم
أادوارها ›موعة من اŸمثل Úالشصباب»:سصليم
اودي -ن -ة ،ف -ارسص ديب ،سص -ل -ي -م-ة ال-ع-ايب ،ن-وال
عواق ،حسصينة صصاوشصة وليندة غنام».
وتتناول اŸسصرحية قصصة «جحا» الذي يأاتي
م -ن «زم -ن اأ’سص-ط-ورة وا◊ك-اي-ات» واŸاضص-ي
إا ¤عصص -رن -ا ا◊ديث ل-ي-ح-اول ت-دم Òأان-ظ-م-ة
ال -تشص -غ -ي -ل ا◊دي -ث -ة ل -ل-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة ال-ت-ي

سصيطرت على عقول الكبار والصصغار وتفق مع
ال-فÒوسص «م-دم-ر» ل-ت-خ-ريب ن-ظ-ام ان-درووي-د
«الذي بدا يزعجه كثÒا أ’نه يقدم تطبيقات
Óطفال يراها غ Òمفيدة Áضصي «مدمر» ‘
ل أ
مهنته التخريبية لفÒسصة تطبيقات «اندروويد»
‘ متجر «جوجل بÓي» لكن «جحا» يتدارك
اأ’م -ر ‘ اأ’خ Òب -فضص -ل صص -ي-ح-ة ح-م-اره ب-أان
يتعامل مع» اندروويد» والعم «جوجل» لينشصر
تطبيقه «جحا ديجتال» ليسصتفيد اأ’طفال من
حكمه ،عÈه نصصائحه وحكاياته.
وتقول «كنزة مباركي» كاتبة الن ّصص عن هذه
التوليفة الفنية أانها وهي تشصبه« :حنان اأ’م،
عطف اأ’ب او كحبهما معا وحرصصهما على ان
ي-ك-ون ط-ف-ل-ه-م-ا صص-ا◊ا ،ج-م-ي Ó-وذك-يا ..فإان
مسصرحية «جحا ديجيتال» تأاتي لتمنح أاطفالنا
قيم ا÷مال واŸعرفة وا◊ب والتصصالح مع كل
شصيء Áنحنا اإ’ضصافة ‘ عا ⁄متغ ،Òمتسصارع
اÿط -ى ي -دع -ون-ا ا ¤أان ن-ت-ع-ام-ل م-ع-ه ب-ذك-اء
ون-ت-ع-ل-م ك-ي-ف ن-ق-دم خ-دم-ات م-ف-يدة للبشصرية
انطÓقا من تفاصصيلنا الصصغÒة ومن تراثنا
ا◊امل لقيم ايجابية كثÒة».
Óشص-ارة ،ف-إان مسص-رح-ي-ة «ج-ح-ا دي-ج-ي-ت-ال»
ل -إ
يعاد عرضصها يوم الثÓثاء الفا— من نوفمÈ
القادم ،كما تقدم على نفسص الركح ابتداء من
اليوم وحتى  31اكتوبر ا÷اري اأ’يام الوطنية
للرقصص الشصعبي والذي تسصهر على تنظيمه
وزارة الشصباب والرياضصة.

ولوحات ثقافية ‘ قاعة
احمد باي
و‘ إاطار ا’حتفاء بالذكرى الثالثة والسصتÚ
’ند’ع ثورة التحرير اÛيدة ،ينظم الديوان
ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة واإ’عÓ-م ب-ق-اع-ة ال-ع-روضص
«أاحمد باي» بقسصنطينة انطÓقا من الفا—
ن-وف-م Èوح-ت-ى ال-ث-الث م-ن-ه ،ب-رن-ا›ا ث-ق-افيا
وف-ن-ي-ا م-ت-ن-وع-ا ،ي-ح-ت-وي ع-ل-ى ن-دوات فكرية،
أامسصيات شصعرية ،معارضص ،عروضص مسصرحية
وحفÓت فنية.
وي -ف -ت -ت -ح ه -ذا ال -نشص -اط ال-ث-ق-ا‘ ‘ ال-ف-ا—
ن -وف -م Èب -ت -ن -ظ-ي-م م-ع-رضص Ãشص-ارك-ة ك-ل م-ن
م -ت -ح -ف اÛاه -د ل -و’ي -ة قسص -ن -ط -ي-ن-ة وك-ذا
م- -درسص- -ة ال -ف -ن -ون ا÷م -ي -ل -ة و›م -وع -ة م -ن
العارضص ÚاÙلي ،Úكما أامسصية اليوم اأ’ول
ح -ف Ó-ف-ن-ي-ا ي-ح-ي-ي-ه ك-ل م-ن« :الشص-اب ف-ارسص،
هواري منار وفرقة «تاي» من قسصنطينة.
ويتبع هذا الÈنامج ‘ يومه الثا Êبعرضص
أ’وبÒات ب-ع-ن-وان «أاسص-ود ا÷زائ-ر» ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
الثقافية «كازا» بالعلمة ودورة ‘ الشصطر„
تتنافسص من خÓلها ›موعة من اŸشصارك.Ú
و‘ أامسص - - -ي - - -ة ال - - -ي - - -وم ال - - -ث - - -الث واأ’خÒ
تقدم تعاونية «أافكار وفنون» بالعلمة عرضصا
مسصرحيا من إاخراج «عبد الوهاب “هاشصت»
بعنوان «معا.»⁄

ك - - -م- - -ا Œاوب
ا◊ضص- -ور ال- -ذي ك- -ان
ك- -بÒا م- -ع ال -ع -روضص
اŸق - - - -دم - - - -ة ،م - - - -ن
مسصرحية عرضصت ‘
ج- -و م- -رح ي- -وم- -ي- -ات
ا’نسصان الفاشصل بعد
ت- - - -رك ال- - - -دراسص- - - -ة،
ل -ي -ت-ع-رضص ا ¤ج-م-ل-ة
من اأ’خطار واآ’فات
ا’جتماعية،
ومعرضص الصصور الذي
خ ّصص- - - -صص Ùارب - - -ة
العنف الذي اسصتفحل
‘ ح -ي-ات-ن-ا ال-ي-وم-ي-ة،
وب - -اأ’خصص ال - -ذي تسص - -ل - -ل اﬂ ¤ت - -ل- -ف
اŸدارسص ‘ ا’ط - -وار ال- -ثÓ- -ث- -ة ،ورسص- -م
ج-داري-ة ب-ال-ث-ان-وي-ة مسص-ت-ل-ه-م-ة م-ن ف-ك-رة
ال -ت -ظ -اه -رة Ãشص -ارك -ة ط -ل -ب -ة اŸؤوسصسص -ة
التعليمية ،إاضصافة ا ¤تنظيم ورشصات عمل
لتحسصيسص Ãدى أاهمية ﬁاربة العنف،
وإارسص- -اء دع- -ائ- -م ال- -تضص- -ام- -ن ب- -ال- -وسص -ط
اŸدرسصي بإاشصراف مسصتشصارين من قصصر
الثقافة وقطاع الÎبية.
بالتنسصيق مع مديرية الÎبية نظّم قصصر
ال- -ث -ق -اف -ة ي -وم –سص -يسص -ي ح -ول ال -ع -ن -ف
اŸدرسص -ي –ت شص -ع -ار «ال-ت-واصص-ل ه-و...
اŸف -ت -اح Ÿك -اف -ح -ة ال -ع-ن-ف اŸدرسص-ي»،
بثانوية ﬁمد الصصديق بن يحيى– ،ت
ال -رع-اي-ة السص-ام-ي-ة Ÿع-ا‹ وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة
وإاشص -راف السص -ي -د وا‹ و’ي -ة سص -ك -ي -ك -دة،
خصصوصصا كما قال منظم التظاهرة «أ’ن
العنف اŸدرسصي أاو هذه الظاهرة السصلبية
Óسصف مدارسصنا التعليمية
التي م ّسصت ول أ
وم -ك -ان-ات-ه-ا اŸع-ه-ودة ودوره-ا ا◊ق-ي-ق-ي
وال -ري -ادي ‘ الÎب -ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ي ’
Áكن معا÷تها إا’ من خÓل التواصصل
الدائم واŸسصتمر مع التÓميذ بالدرجة
اأ’و ¤الشصيء الذي جعل قصصر الثقافة
وبالتنسصيق مع مديرية الÎبية للو’ية ينقل
هذا النشصاط التحسصيسصي اŸتميز واŸعÈ

بشصكل كب Òعلى خطورة هذه الظاهرة
السص -ل -ب-ي-ة اإ ¤ال-وسص-ط اŸدرسص-ي وال-ع-م-ل
على معا÷تها من خÓل معرضص الصصور
والعروضص اŸسصرحية اŸقدمة ،باإ’ضصافة
إا ¤ت-وزي-ع م-ط-وي-ة ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ الذين
حضصروا وبشصكل كب Òوتابعو ا بكل اهتمام
وج- -دي- -ة م- -ا ق- -دم ح- -ول ه- -ذا اŸوضص -وع
اŸتميز من نشصاطات هادفة ومعÈة».
وأ’ه -م -ي -ة ال -ظ -اه -رة اŸسص -ت -ف -ح -ل-ة ‘
اŸدراسص وِفي اأوسصاط أابناءنا التÓميذ
صص ّ-رح ن -ور ال -دي -ن ب -ودم-اغ لـ»الشص-عب» ان
مؤوسصسصته الثقافية وضصعت برنا›ا ثريا،
توعويا لصصالح رواد اŸدارسص ،وأاوليائهم،
وك - -ذا اÛت- -م- -ع اŸد Êوك- -ل اأ’ط- -راف
اŸعني Úبالظاهرة الدخيلة ،ويسصعى َق ْصصر
الثقافة كما أاضصاف مدير قصصر الثقافة
«دوم -ا واأب -دا ل -ل -مشص -ارك -ة ‘ أاي ف -ع -ل أاو
حراك ثقا‘ اأو اجتماعي مناصصفة مع كل
اأ’طراف الفاعل ÚاÙل Úوالوطني‘ Ú
دفع عجلة التنمية والتي يكون أاسصاسصها
ت- -ث- -ب -يت أاسصسص ال -ت -ع -اون وا◊رصص ع -ل -ى
ترسصيخ اأ’خÓق واحÎام ا◊ريات لرفع
من مسصتوى البنية التحية لهذا الوطن Ãا
فيهم مؤوسصسصة الÎبية والتعليم.

سضكيكدة :خالد العيفة

لسضرة العÓمية
‘ جو احتفا‹ حضضرته ا أ

إإذإعة تيارت تطفئ ششمعتها إلـ19
أاطفات أاول أامسس إاذاعة تيارت ا÷هوية
شض-م-عتها  ‘ 19ج -و اح -ت -ف-ا‹ حضض-ره وا‹
ال -ولي -ة السض -ي -د ب -ن ت -وات -ي ع -ب-د السضÓ-م
الذي أاثنى على اÛهودات التي تقوم بها
اذاعة تيارت ‘ –سضيسس اŸواطن Úونقل
انشضغالتهم بجميع ما يدور داخل الولية
من خÓل البث اŸباشضر وتسضجيل ا◊صضصس
التي “سّس جميع شضرائح اÛتمع ،كما ح ّ
ث
على اŸزيد من اÛهود واŸثابرة من اجل
ال -زي-ادة ‘ سض-اع-ات ال-بث ح-ت-ى ب-ل-وغ ا◊د
لذاع- - -ة عصضب الع Ó- -م
لدن- - -ى ،ك- - -ون ا إ
ا أ
ا÷واري ال- -ي- -وم -ي ،وا‹ ال -ولي -ة اسض -ت -ل -م
ه -دي -ة ‡ث -ل -ة ‘ ‘ سض -رج مصض -غ-ر ◊صض-ان
ك-رم-ز ل-ولي-ة ت-ي-ارت ال-ث-ق-ا‘ ،والذي ينّم
ع -ل -ى رم -زي-ة ا◊صض-ان .نشض Òان الذاع-ة
حصض -دت ال -ع -دي -د م -ن ا÷وائ -ز ال -وط -ن-ي-ة
ت -ك -رÁا Ÿا ان -ت -ج -ت -ه وق -د ت ّ-وجت م-ث-اب-رة
صضحافييها إا ¤تبؤو ترقيات عدة وآاخرها
ت -ع -ي Úال-زم-ي-ل-ة ف-ت-ي-ح-ة م-ي-م-و Êم-دي-رة
لذاعة سضعيدة.
إ
تيارت:ع .عمارة
صصحافيو ا’ذاعة تنقلوا ا ¤دار العجزة بتيارت لنقل
حصصة مباشصرة للمسصن ÚوŸن تخلى عنهم ومن ا‚بوهم
وكابدوا ظروف ا◊ياة من اجلهم ،وكانت اجواء مؤوثرة
لÓعÓمية اŸشصهورة سصعاد بن ›اهد التي ذرفت دموعا
على اŸباشصر وعجزت عن مواصصلة التنشصيط جراء تأاثرها
Ãا قاله اŸسصنون.

قالوا ‘ الذكرى
مديرة اإ’ذاعة اÙلية :حورية او’د بن سصعيد :شصكرت
وا‹ الو’ية على اÛهودات التي يوليها للو’ية وا’ذاعة
خاصصة ،وقالت ان اذاعة تيارت حققت اهدافا سصطرتها
واسص -ت -ط -اعت ال -وصص -ول ا ¤ج -م -ي -ع اط -ي -اف اÛت-م-ع ‘
اأ’ري -اف ‘ اŸدن ‘ اŸؤوسصسص -ات ،اسص -ت -ق -ط -بت الشص -ي -وخ
والشصبان والنسصاء وا’طفال ،وأاصصبحت مصصدرا للعديد من
اŸؤوسصسصات حتى ا’عÓمية منها من خ Óل انتشصارها
الواسصع عن طريق مراسصليها ،وهدفها اأ’سصمى هو كسصب
قلوب اŸسصتمع Úو’ سصيما باŸناطق النائية.

ﬁمد عثمان «صضحفي ومنشضط ومنتج
للعديد من الÈامج:

اذاع -ت -ن -ا ال -ت-ي ن-ف-ت-خ-ر ب-ه-ا أاصص-ب-حت تسص-ت-ه-وي ا÷م-ي-ع
وŸسصت ذلك من خÓل ا◊صصصص التي اقدمها كÈنامج
 5/5او  100باŸئة شصباب او اثناء التنشصيط Ÿسصت ان
اŸواطن ’ Úيزالون اوفياء لÓذاعة وما اتصصالهم اليومي
وخاصصة على اŸباشصر دليل على مكانة ا’ذاعة ،ودورها ‘
ت -ن -وي -ر ال -رأاي ال -ع -ام اÙل -ي ،ف -ه -ن -ي -ئ -ا ÷م -ي-ع ال-زمÓ-ء
وللمسصتمع ،Úوقد حققنا العديد من مطالب مسصتمعينا
الذين نكن لهم كل ا’حÎام والتقدير.

فتيحة ع Úقادة صضحفية بقسضم الخبار:

اذاع -ة ت -ي -ارت نÈاسص ي -ن Òا’ع Ó-م ب-و’ي-ة ت-ي-ارت وق-د
دخلت ÷ميع بيوت الو’ية والو’يات اÛاورة ،وا’تصصال
اليومي باإ’ذاعة من طرف اŸواطن Úع Èجميع ا◊صصصص
سصواء الÎفيهية او ا’جتماعية ،او الرياضصية لعربون على
مصصداقية ا’ذاعة ،وعملها ا÷واري اÙلي و–سصيسص
اŸواطن Úيوميا بكل ما يشصكل خطرا عليه وامنيتي ان
نرقى اك Ìا ¤ما يخدم مصصلحة الوطن واŸواطن.

احمد بن عودة مسضؤوول القسضم الرياضضي:

او’ اهنئ جميع الزمÓء واŸتعامل Úومسصتمعي اذاعة
تيارت بعيد ا’ذاعة ،هي  19سصنة من العطاء واŸثابرة
والعمل ا÷اد ،حققنا فيها الكث Òبفضصل ›هودات جميع
الزمÓء ،القسصم الرياضصي الذي اديره حّقق نتائج مرضصية
ان  ⁄اقل مقبولة ،فقد اسصتطاعت اذاعة تيارت ان تكتسصح
جميع اÓŸعب سصواء من خÓل النقل اŸباشصر مباريات
ك- -رة ال- -ق -دم ،او ن -ق -ل انشص -غ -ا’ت ال -ري -اضص -يÃ Úخ -ت -ل -ف
ت-خصصصص-ات-ه-م وق-د راف-قت اذاع-ة ت-ي-ارت اب-ط-ال-ه-ا ون-ق-لت
افراحهم ،و ⁄نكتف بكرة القدم فقط بل ننقل ونقدم
يوميا تقارير عن ﬂتلف الرياضصات سصواء كحصصصص يومية
او ع Èنشصرات ا’خبار.

لذاعة:
ﬂتار بومعزة من أاقدم الصضحفي Úبا إ
تها Êالقلبية ا ¤جميع الزمÓء والعامل Úمعنا ،اذاعة
تيارت تنقل جميع انشصغا’ت اŸواطن ،Úولها دور كب‘ Ò
التحسصيسص ،وتعمل على Œسصيد ا’عÓم ا÷واري الهادف
الذي يخدم اŸصصلحة الوطنية واÙلية من خÓل ﬂتلف
الÈامج التي تقدم ،فهي وسصيلة لÎفيه اŸرضصى وذوي
ا’حتياجات اÿاصصة واŸقعدين الذي ارغمتهم العاهات
للبقاء بالبيوت.

لرضس
سضبع بلحول اŸشضهور برنامج ا أ
والفÓح والسضÓمة اŸرورية:

هنيئا لنا بالعيد Ÿ 19يÓد إاذاعة تيارت التي نفتخر
با’نتماء اليها ،وقد اسصتطعت من خÓل ا’ذاعة كسصب
قلوب مسصتمعي الÈامج التي اقدمها كاأ’رضص والفÓح،
والسصÓمة اŸرورية ومن خÓل الÈامج وصصلنا ا ¤جميع
مناطق الو’ية وعرفت خبايا العمل الفÓحي ومصصطلحات
ال -ن -ق -ل واب -ج -دي -ات السص-ي-اق-ة وط-رق م-ع-ا÷ة اıال-ف-ات
وعرفت اÿريطة الطرقية بالو’ية والو’يات اÛاورة،
ورافقت الفÓح Úبا◊قول ،واأ’هم من ذلك كسصبنا رضصا
اŸسص-ت-م-ع Úوه-دف-ن-ا ت-غ-ط-ي-ة ج-م-ي-ع ب-ل-دي-ات ال-و’ية عÈ
ﬂتلف الÈامج.
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بن خليفة  -قائد نادي بارإدو لـ «إلشسعب»:

سسنعم ـ ـ ـ ـل م ـ ـ ـ ـن أأجـ ـ ـ ـل ألع ـ ـ ـودة إأ ¤سسكـّ ـ ـ ـة
أ’نتصسارأت بدأية من موأجهة مولودية أ÷زأئر
❊ ه - - -ل أإّث - - -ر غ - - -ي - - -اب ب - - -عضض
إلÓّ- - -ع- - -ب Úع- - -ل- - -ى مسس - -ت - -وى
إلفريق؟
❊❊ الغيابات جزء من اللعبة وعلينا
ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا رغ-م ال-ق-ي-مة الكبÒة
التي Áثلها الثنائي ا ‹ÓŸوقعقع،
الّ- -ل- -ذان غ- -اب -ا ع -ن م -واج -ه -ة ا–اد
ا◊راشس لكن الفريق يضسم  23لعبا
وكل الÓعب Úلديهم فرصسة اŸشساركة
‘ اŸباريات ،ول يجب ا◊ديث عن
ال -غ-ي-اب-ات أان-ه-ا واح-دة م-ن السس-ب-اب
التي أادت لهزÁتنا ،فقد كان Áكن
ان ننهزم بتواجد الثنائي اŸذكور،
مع العلم ان اŸواجهة كما قلت من
قبل كانت ب Úايدينا وكان بالمكان
الفوز بها بكل سسهولة لكننا  ⁄نسستطع
التعامل بطريقة جيدة مع الفرصس
التي اتيحت لنا.

حوار :عمار حميسسي
أاّكد بن خليفة أان األخطاء اŸرتكبة
أام- - -ام ا–اد ا◊راشس سس- - -اه - -مت ‘
ترجيح كفة هذا الخ ،Òخاصسة أان
ف -ري -ق -ه ك -ان م -ت -ح ّ-ك -م-ا ‘ اŸب-اراة
بشسكل جيد لول ضسربة ا÷زاء التي
منحها ا◊كم للمنافسس ،والتي غيّرت
›رى اŸواجهة.
واع -ت Èاب -ن م -دي -ن-ة ا÷ل-ف-ة ت-واج-د
ف -ري -ق -ه ‘ م -رت -ب-ة م-ت-ق-دم-ة إا‚ازا
وجب تثمينه خÓل ا÷ولت اŸقبلة
م - - -ن خ Ó- - -ل ال - - -ع- - -ودة ا ¤سس- - -ك- - -ة
النتصسارات ،وإانهاء مرحلة الذهاب
ب- -ق- -وة خ- -اصس- -ة أان م- -رح -ل -ة ال -ع -ودة
سستعرف منافسسة كبÒة.

اŸب - -اري - -ات اŸق- -ب- -ل- -ة ،خ- -اصس- -ة أان
اŸدرب كان يشسدد ‘ كل مرة على
ضسرورة تفادي الخطاء داخل وحول
م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات خÓ-ل ال-لحظات
الخÒة للشسوط الول أاو الثا ،Êلكننا
 ⁄ن -ك-ن ‘ ت-رك-ي-زن-ا وارت-ك-ب-ن-ا ه-ات-ه
ال -ه -ف -وات ال -ت -ي سس-م-حت ل-ل-م-ن-افسس
بالفوز ،وحتى خÓل الشسوط الثا⁄ Ê

ن -دخ -ل ج -ي -دا Ãا أان -ن -ا ت -أاث -رن -ا م-ن
ال- -ن- -اح- -ي -ة اŸع -ن -وي -ة ب -ع -د ت -ع -دي -ل
اŸنافسس للنتيجة قبل نهاية الشسوط
الول ،ل -ك-ن ع-ل-ى ال-ع-م-وم أاع-ت-ق-د أان
الÓ- -ع- -ب Úب- -ذل- -وا ›ه- -ودات ك -بÒة
خ Ó-ل اŸب-اراة خ-اصس-ة م-ن ال-ن-اح-ي-ة
البدنية ،وكنا الند للند أامام ا–اد
ا◊راشس ،وعلينا الÎكيز اآلن على

إلّرإبطة إÎÙفة إلثّانية

شش  -سسكيكدة ‘ مهّمة صسعبة أامام ج  -الشسلف

سسيكون فريق شسبيبة سسكيكدة ،الرائد
ا÷دي-د ل-ل-راب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة «م-وبيليسس»
لكرة القدم ‘ ،امتحان عسس Òعلى
ميدان جمعية الشسلف Ãناسسبة اجراء
ا÷ول-ة ال-ت-اسس-ع-ة ل-ل-م-ن-افسس-ة ال-يوم‘ ،
الوقت الذي سسيكون فيه اÓŸحقان
اŸب- -اشس- -ران ،ج- -م- -ع- -ي- -ة ع Úم -ل -ي -ل -ة
ومولودية بجاية ‘ مهمة تبدو ألول
وهلة ‘ متناولهما أامام على التوا‹
مولودية سسعيدة وشسباب ع Úالفكرون.
ويسسعى اÓŸحقان إا ¤اسستغÓل عÌة
ﬁتملة للرائد السسكيكدي ‘ الشسلف
( )3من أاجل اعتÓء صسدارة الÎتيب.
وسس -ت -ك -ون م -ول -ودي -ة ب -ج -اي-ة (‘ )2
مواجهة شسباب ع Úالفكرون ( )15على
م -ي -دان ه -ذا األخ ،Òوال -ذي سس -ي-ك-ون
ﬁروم -ا م -ن أانصس-اره بسس-بب ال-ع-ق-وب-ة
اŸسسلطة عليه ،بينما تسستقبل جمعية
ع Úم -ل-ي-ل-ة ( )3م -ول -ودي-ة سس-ع-ي-دة ()9
وكلها أامل ‘ ﬁو هزÁتها األخÒة
أامام سسكيكدة.

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سس-يسس-ت-ف-ي-د ف-ري-ق-ا
اŸؤوخرة من عامل اŸيدان وهما رائد
القبة ( )16وغا‹ معسسكر ( )13اللذان
يسس-ت-ق-بÓ-ن ع-ل-ى ال-ت-وا‹ شس-ب-اب ب-اتنة
( )10وأاهلي برج بوعريريج ( ،)8حيث
يسسعيان ◊صسد بعضس النقاط الثمينة
قد تخرجهما من منطقة اÿطر.
أاما اللقاءان األخÒان ا›ÈŸان ‘

إسسبانيا

هذه ا÷ولة التاسسعة فيجمعان سسريع
غليزان (Ã )7ولودية العلمة ( )12من
جهة ووداد تلمسسان ( )10بأامل بوسسعادة
( )13م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح -يث يصس-عب
على الفريق Úالزائرين –قيق نتيجة
إايجابية كون السسريع والوداد يوجدان
حاليا ‘ أاحسسن لياقتهما منذ انطÓق
اŸوسسم.

خسسارة الريال أامام جÒونا تتصسّدر عناوين ال ّصسحف

احتلّت اÿسسارة غ ÒاŸتوقعة لريال
م -دري -د أام -ام جÒون -ا اه -ت -م-ام الصس-ح-ف
اإلسسبانية ,الصسادرة أامسس الثن ،Úاألمر
الذي تسسّبب ‘ اّتسساع الفجوة ب Úالفريق
اŸلكي وبرشسلونة اŸتصسّدر.
وخسسر ريال مدريد أامام نادي جÒونا
ب-ن-تيجة ( ‘ ،)2-1ل -ق -اء ي -دخ -ل ◊سس-اب
ا÷ولة
العاشسرة للبطولة اإلسسبا ،Êليتسسع الفارق
بينه وب Úبرشسلونة إا 8 ¤نقاط ،ويظل
اŸل -ك -ي ‘ اŸرك -ز ال -ث -الث ب -رصس-ي-د 20
نقطة.
وجاء عنوان صسحيفة «ماركا»« :جÒونا
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دنيا حجاب (رئيسسة إلفيدرإلية إلوطنية لÎقية إلّرياضسة إلّنسسوية ) لـ «إلشسعب»:

نؤاصسل عملنا –ت شسعار «صسحتي ‘ رياضستي»

اŸباريات اŸقبلة.

شس ّ- -دد إل - -ط - -اه - -ر ب- -ن
خليفة قائد نادي بارإدو
‘ ح - -وإر لـ «إلشس - -عب» ع- -ل- -ى
ضس- - -رورة إل- - -ت- - -دإرك خÓ- - -ل
إ÷ول-ة إŸق-ب-ل-ة أإم-ام م-ول-ودية
إ÷زإئ - -ر م - -ن أإج- -ل ت- -ع- -ويضض
إÿسس -ارة إل -ت -ي ت -ع -رضض ل -ه-ا
إل - - - -ف - - - -ري - - - -ق أإم- - - -ام إ–اد
إ◊رإشض.

❊ إلشس- -عب :ه- -ل ك- -نت ت -ت -وّق -ع
ظ -ه -ورك -م ب-ه-ذإ إŸسس-ت-وى أإم-ام
إ–اد إ◊رإشض؟
❊❊ الطاهر بن خليفة :بصسراحة لقد
كنا نطمح لتحقيق الفوز وأاعتقد أاّننا
ك -ن -ا ق -ري -ب Úم-ن ذلك ل-ول األخ-ط-اء
السساذجة التي ارتكبناها ،خاصسة قبل
نهاية الشسوط وخÓل الشسوط الثا،Ê
وهو ما حرمنا من اÿروج بنقطة
ع - -ل - -ى الق- -ل م- -ن م- -واج- -ه- -ة ا–اد
ا◊راشس .وبخصسوصس مسستوى الفريق
كان جيدا خÓل الشسوط الول لكن
ن -ق-ط-ة ال-ت-ح-ول ك-انت ضس-رب-ة ا÷زاء
ال-ت-ي م-ن-ح-ه-ا ا◊ك-م ل-ل-منافسس ،وهو
اÿط-أا ال-ذي ي-ت-وّج-ب ت-ف-ادي-ه خÓ-ل

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أاخ -رج ري -ال م -دري -د م -ن ال -ل-ع-ب-ة» وق-الت
«الفريق
الصساعد أاسسقط بطل أاوروبا» ،كما سسلطت
الصسحيفة الضسوء على تصسريحات الفرنسسي
زين الدين زيدان اŸدير الفني للملكي،
وال -ت -ي أاك-د ف-ي-ه-ا أان ال-ف-ري-ق ق-دم م-ب-اراة
جيدة ،ولكنه خسسر بسسبب «قلة الÎكيز».
أاما صسحيفة «اسس» جاء العنوان الرئيسسي
(إايسسكو يلعب وحيدا) ،مؤوّكدة أاّن الÓعب
قّدم مباراة جيدة بينما  ⁄يسساعده رفاقه
على –قيق الفوز ،مشسددة على أاّن
كريسستيانو رونالدو Áر بفÎة سسيئة للغاية،
وأان فاران خرج مصسابا من اللقاء.

وبالنتقال إا ¤صسحيفة «موندو ديبورتيفو»
الكتالونية جاء العنوان الرئيسسي يقول:
«شس- -ك- -را جÒون- -ا» ،وذلك ب- -ع- -د سس -ق -وط
اŸل -ك -ي أام -ام ال -ف -ري-ق الصس-اع-د ،واتسس-اع
الفجوة بÚ
برشسلونة وريال مدريد.
و ⁄يختلف عنوان «سسبورت» كثÒا ،وجاء
جها التحية ÷Òونا ،مؤوكدا على
أايضسا مو ّ
(فارق الـ  8نقاط) وعودة جÒونا للفوز
ب-ال-ل-ق-اء ب-ع-د ال-ت-أاخ-ر ب-ه-دف ن-ظ-يف ،كما
ذكرت
الصسحيفة أاّن كريسستيانو رونالدو وزيدان
ابتعدا عن اŸنافسسة على الليغا.

❊ كيف ترى إŸوإجهة إŸقبلة
أإمام مولودية إ÷زإئر؟
❊❊ سستكون مباراة صسعبة خاصسة أان
اŸنافسس Áلك ›موعة جيدة من
الÓعب ،Úوقدموا مردودا جيدا ◊د
الن ‘ البطولة رغم ان النتائج ⁄
تكن ‘ اŸسستوى لكن اŸواجهة تبقى
صسعبة ،ومن جانبنا سسنعمل جاهدين
م- -ن اج- -ل –ق- -ي- -ق الن- -تصس- -ار لن- -ه
سس- -ي- -ع- -ي- -دن- -ا م- -ن ج -دي -د ا ¤دائ -رة
اŸنافسسة على اŸراكز الو ،¤وهو
ما نسسعى لتحقيقه خÓل اŸواجهات
اŸق- -ب- -ل- -ة ب -داي -ة Ãب -اراة م -ول -ودي -ة
ا÷زائر ،حيث علينا تقليل النتائج
السسلبية وحصسد أاك Èعدد ‡كن من
ال- -ن- -ق- -اط م -ن أاج -ل إان -ه -اء م -رح -ل -ة
الذهاب بقوة قبل التفك ‘ Òمرحلة
العودة التي سستكون اŸنافسسة فيها
ك -بÒة ب Úك -ل األن -دي -ة ال -ت -ي تسس-ع-ى
لتحقيق نتائج أافضسل من تلك التي
حققتها خÓل مرحلة الذهاب.

نادي ليل

بن زية يحّمل ا◊كم
مسسؤؤولية الهزÁة
أامام مارسسيليا
إع -ت Èإل -دو‹ إ÷زإئ-ري ي-اسسÚ
ب -ن زي -ة أإن إ◊ك -م إل -ذي أإدإر ل-ق-اء
ف-ري-ق-ه ل-ي-ل أإم-ام م-ارسس-ي-ليا كان من
ب Úإ’سسباب إلتي أإدت إ ¤إÿسسارة
ب-ن-تيجة (،)0-1سس-ه-رة إ’ح-د ب-رسسم
إ÷ولة  11من إلبطولة إلفرنسسية
ل - -ك - -رة إل - -ق - -دم ،وصس- -رح ب- -ن زي- -ة
للصسحافة« :نحن جد متأاثرين بهذه
إÿسس-ارة ،ل-ق-د حضس-رن-ا ج-ي-دإ لهذإ
إللقاء طيلة إ’سسبوع ،لكن إظن إن
’سسباب إلتي إدت إ¤
هناك بعضض إ أ
هذه إلهزÁة».
وأإضس - -اف «صس - -ح- -ي- -ح أإن إ◊ارسض
ماندإندإ (مارسسيليا) كان بارعا ‘
صس -د إل -ه-ج-م-ات .ل-ك-ن إ◊ك-م أإث-ر
علينا كثÒإ ،سسيما وأإنه كان يعلن
إلصس- -رإع- -ات إل- -ث -ن -ائ -ي -ة ل -ف -ائ -دة
إلفريق إŸنافسض ،وهو ما أإّثر علينا
وح -ط-م-ن-ا خÓ-ل إÛري-ات ،ع-ل-ى
إلرغم من أإنني ’ أإريد إلتطرق
كثÒإ إ ¤موضسوع إ◊كام».
غ Òأإن مهاجم إÿضسر إعت Èإن
إل -ب -ط -ول -ة ’ ت -زإل ط -وي-ل-ة ،وأإن
ف- -ري- -ق -ه ق -ادر ع -ل -ى إل -ع -ودة م -ن
جديد و–قيق إلنتائج إ÷يدة،
وإÿروج م- -ن إل- -وضس- -ع- -ي -ة إل -ت -ي
يتوإجد عليها.
وأإف-اد أإيضس-ا« :ل-دي-ن-ا ف-ري-ق ج-ي-د
لكن إلتوفيق  ⁄يكن إ ¤جانبنا
منذ بدإية إŸوسسم ،علينا أإن نبقى
أإقوياء بالنظر إ ¤إلوضسعية إلتي
نتوإجد فيها ،سسنعمل جيدإ حتى
نعود إ ¤إلسسكة إلصسحيحة».
وإخ-ت-ت-م ق-ائ« :Ó-ل-دي-ن-ا ع-ن-اصسر
جيدة وشسابة ،بل رÃا فريقنا هو
إ’صسغر سسنا ‘
أإوروب-ا ،وسس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى تصس-حيح
إ’خ -ط-اء ل-ت-ح-ق-ي-ق إ’ن-تصس-ارإت
’حقا».
ويحتل نادي ليل إŸركز  19وما
ق- -ب- -ل إ’خ Òب- -رصس -ي -د  6نقاط
فقط ،بينما يرتقي مارسسيليا إ¤
إلصسف إلرإبع بـ  21نقطة.

أإّكدت رئيسض إلفيدرإلية
إلوطنية لÎقية إلرياضسة
إلنسسوية دنيا حجاب أإّنهم
سس ّ
طروإ برنا›ا ثريا خاصسا
باŸرأإة بصسفة عامة ،وإلذي
يرتكز أإسساسسا على أإهمية
إلرياضسة ‘ ﬁاربة
’مرإضض
ﬂتلف أإنوإع إ أ
–ت شسعار «صسحتي ‘
رياضستي» بهدف إلوصسول
إ ¤نتائج إيجابية من
خÓل ﬂتلف إلنشساطات
إلتي شسرعت ‘ Œسسيدها
على أإرضض إلوإقع ‘ كل
أإرجاء إلوطن.

نبيلة بوقرين

كشسفت دنيا حجاب أاّن األمور
تسس ‘ Òال - -ط- -ري- -ق الصس- -ح- -ي- -ح
وبشسكل ناجح بدليل السستجابة
الكبÒة التي وجدتها من طرف
كل الفاعل ‘ Úقطاع الرياضسة
«ال–ادي - -ة تشس- -ه- -د نشس- -اط- -ات
ع- -دي- -دة وح -رك -ي -ة ك -بÒة ع -ل -ى
الصس-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ألن-ن-ا وضس-ع-ن-ا
برنا›ا ثريا مسس كل الوليات
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري الشس-ب-اب
وال- - - - -ري- - - - -اضس- - - - -ة ،ومسس - - - -ؤوو‹
ال–اديات الرياضسية من أاجل
تطوير وترقية الرياضسة النسسوية
‘ كل الختصساصسات».
أاضس- - -افت ﬁدث- - -ت- - -ن- - -ا ‘ ذات
السس -ي -اق« :ه-ذا م-ا ع-م-دت إال-ي-ه
وزارة الشسباب والرياضسة عندما
أاجÈت كل ال–اديات بضسرورة
وج- - - -ودة ع - - -نصس - - -ر نسس - - -وي ‘
اŸك -اتب ال -ف -ي -درال-ي-ة م-ن أاج-ل
تطوير الرياضسة النسسوية ،ونحن
ب -دورن -ا ق -م -ن -ا ب-اسس-ت-غÓ-ل ه-ذه
ال -ن -ق-ط-ة م-ن أاج-ل ال-وصس-ول إا¤
الهدف اŸنشسود ولقيت العملية
‚اح -ا ب -دل -ي-ل ا◊ضس-ور ال-ك-بÒ
ل- -ك -ل اŸم -ث Ó-ت ‘ الج -ت -م -اع
ال-ذي ق-م-ن-ا ب-ت-ن-ظ-ي-مه باŸركب
األوŸب - -ي ﬁم - -د ب - -وضس - -ي - -اف
بالعاصسمة ،والذي عرف حضسور
رؤوسس- - -اء أاغ- - -لب ال–ادي - -ات أاو

‡ثل Úعنهم ناقشسنا كل النقاط
اŸتعلقة بجانب الرياضسة عند
اŸرأاة ول -ق -يت اسس -ت-ج-اب-ة ك-بÒة
جدا».
«شسرعنا ‘ تطبيق
إلÈنامج بشسكل جدي»
واصس -لت اŸسس -ؤوول-ة األو ¤ع-ل-ى
رأاسس الفيدرالية الوطنية لÎقية
ال - -ري - -اضس - -ة ال- -نسس- -وي- -ة ‘ ذات
السس - -ي- -اق «ك- -م- -ا سس- -ب- -ق ل- -ن- -ا أان
اج -ت -م -اع -ن -ا م -ع وزي -ر الشس -ب-اب
والرياضسة الهادي ولد علي الذي
اسستمع إا ¤انشسغالت كل أاعضساء
ال -ف -ي -درال -ي -ة ‘ ب -داي -ة ع-م-ل-ه-ا
والبالغ عددهم  44عضسو بعدما
ك - - -ان ‘ السس- - -اب- - -ق  12فقط،
وسس -نسس -ع -ى إا ¤اك -ت -م -ال ال -ع -دد
بانضسمام الـ  4وليات اŸتبقية،
وسس- -اع -دت -ن -ا ك -ثÒا ال -ت -ع -ل -ي -م -ة
اŸتمثلة ‘ اسستغÓل اŸنشسآات
الرياضسية على مسستوى الوليات
›انا ،ما جعلنا نعمل من دون
أاي مشساكل ‘ كل الوليات التي
زرناها ،حيث قمنا بتنظيم أايام
–سس- - -يسس - -ي - -ة ع - -دي - -دة ‘ ك - -ل
›الت ا◊ياة اليومية».
ت -ط ّ-رقت ح -ج-اب إا ¤ت-ف-اصس-ي-ل
النشساطات قائلة« :من ب Úجملة
النشساطات التي قمنا بها ،والبالغ
عددها إا ¤حد اآلن  12منها
ال-ي-وم ال-ت-حسس-يسس-ي ضس-د حوادث
اŸرور ال - - -ذي ك- - -ان ‘ اŸركب
األوŸب - -ي ﬁم - -د ب - -وضس - -ي - -اف
Ãشس -ارك -ة ال–ادي -ة ال -وط -ن -ي -ة
للرياضسات اŸيكانيكية ،دورة ‘
ع -ن -اب -ة خ-اصس-ة ب-أال-ع-اب ال-ق-وى،
السسباحة ،الكأاسس اŸمتازة للكرة
الطائرة بع Úتيموشسنت ،أامضسينا
عدة اتفاقيات مهمة من بينها
مع ال–ادية الوطنية للرياضسة
اŸدرسس- -ي- -ة وك- -ان ه- -ن- -اك ي- -وم
خ- -اصس ب -ت -حسس -يسس ال -ط -ال -ب -ات
بضس -رورة ‡ارسس -ة ال -ري-اضس-ة ‘
ولية تلمسسان ‘ ،الفا— جوان
ن -ظ-م-ن-ا ي-وم خ-اصس ب-ال-ط-ف-ل ‘
ولي- -ة ب- -وم- -رداسس إاضس- -اف- -ة إا¤
وج - -ود ع- -دة نشس- -اط- -ات أاخ- -رى

فورمو’ وإحد

سستكون ‘ اŸسستقبل».
أام- - -ا ع- - -ن دور ال- - -ري- - -اضس - -ة ‘
مكافحة األمراضس ،قالت رئيسسة
ال- -ف- -ي -درال -ي -ة« :ال -ري -اضس -ة ه -ي
ال- -وسس- -ي- -ل -ة األ‚ع واأل‚ح م -ن
أاج -ل ال -وق -اي -ة م-ن األم-راضس أاو
ب-ه-دف م-ق-اوم-ة اŸرضس ،وه-ذا
بحكم Œربتي الشسخصسية ولهذا
ف -إان شس -ع -ارن -ا ‘ ال–ادي-ة ه-و
صسحتي ‘ رياضستي ،وقمنا بعدة
دورات ري -اضس -ي -ة بشس -ك-ل م-ن-ظ-م
لسستقطاب أاك Èعدد من النسساء
سس -واء ال -ع-امÓ-ت ،ال-ري-اضس-ي-ات،
اŸاكثات ‘ البيوت ،الطالبات
حتى نقوم بتوعيتهم بأاهمية هذا
ا÷انب ‘ حياتهم اليومية لكن
ع- -ل- -ي- -ه- -ن ‡ارسس- -ة ال- -ري- -اضس -ة
بطريقة سسليمة ،ألننا لحظنا ‘
عدة مرات وجود تنافسس على
‡ارسسة الرياضسة سسواء ا÷ري،
السس -ب-اح-ة ،ا◊رك-ات ال-ري-اضس-ي-ة
األخ -رى دون م -راع-اة اÿط-ورة
التي قد تنجم عنها ألن الرياضسة
تتعلق بطريقة اŸمارسسة ،السسن
وغÒها من األمور األخرى».
أاضس - - - -افت ‘ ذات اŸوضس - - - -وع:
«ول-ه-ذا ن-ه-دف إا ¤ت-ن-ظ-ي-م أاي-ام
–سس- -يسس- -ي -ة وت -وع -وي -ة ‘ ه -ذا
الشس -أان ح -ت -ى ن -ت -ف -ادى ك-ل ه-ذه
األمور السسلبية والسستفادة من
ال -ري -اضس-ة م-ث-ل-م-ا ت-ف-ع-ل-ه ال-دول
اŸتقدمة أاو أاك ÈاŸسستشسفيات
‘ العا ⁄التي أاصسبحت تنتهج
رياضسة اليوغا من أاجل معا÷ة
م- -رضس السس -رط -ان وغÒه -ا م -ن
األمراضس األخرى ألن هذا النوع
من الرياضسة يسساهم ‘ Œديد
األفكار لدى اŸرأاة ،اŸشسي هو
اآلخر له فائدة كبÒة ألنه غÒ
مضس- -ر وأافضس- -ل ب- -ك- -ث Òخ -اصس -ة
ل- -ل- -وات -ي ل “ارسس -ن ال -ري -اضس -ة
بشس- -ك- -ل دوري ،ول -ه -ذا سس -ن -ق -وم
ب-ت-ن-ظ-ي-م ت-ربصس ب-ال-بليدة خاصس
ب - -ت- -ك- -وي- -ن اŸدرب- -ات وال- -ع- -دد
سسيكون  2من كل ولية والختتام
سس -ي -ك -ون ‘ م -رت -ف -ع الشس-ري-ع-ة،
إاضسافة إا ¤الÎكيز على رياضسة
ا÷مباز».

لؤيسش هاميلتؤن يتّؤج بط Óللعا ⁄للمّرة الّرابعة

تّوج إلسسائق إلÈيطاÊ
لويسض هاميلتو ÊبطÓ
للعا ⁄لسسباق إلسسيارإت
فئة (فورمو’  ،)1للمرة
إلرإبعة ‘ مشسوإره
إلرياضسي ‘ أإعقاب نهاية
سسباق إ÷ائزة إلكÈى
للمكسسيك.
وأاح -رز ه -ام-ي-ل-ت-ون ( 32سسنة)،
سسائق فريق (مرسسيدسس) الذي
فاز بلقب فئة اŸصسنعÚ
ب- -ط- -ول- -ة ال- -ع- -ا ⁄ب -ال -رغ -م م -ن
اح- -تÓ- -ل- -ه اŸرك- -ز ال -ت -اسس -ع ‘
ا÷ولة الـ  ،18مسستفيدا من
اك - - - -ت- - - -ف- - - -اء غ- - - -رÁه األŸاÊ
سس-ي-ب-اسس-ت-ي-ان ف-ي-ت-ل سس-ائق فريق
(فÒاري) باŸركز الرابع.
وك -ان ي -ت -ع Úع-ل-ى ف-ي-ت-ل ،ال-ذي
ان- -ط- -ل- -ق م- -ن اŸرك- -ز األول ‘
جولة األحد أان ينهي
السسباق بفارق أاك Ìمن  16نقطة
Óبقاء على أاماله
عن هاميلتون ل إ
‘ اŸنافسسة على
اللقب حتى ا÷ولة اŸقبلة ‘
الÈازي- - -ل ،وه- - -و م- - -ا فشس - -ل ‘

–قيقه ل سسيما ‘ ظل
البداية الكارثية للسسائق ،Úحيث
اح -ت -ك -ا ب-ب-عضس-ه-م-ا ال-ب-عضس ‡ا
أاجÈهما على اÿروج من
ا◊ل -ب -ة إلصسÓ-ح األضس-رار ال-ت-ي
◊قت سسيارتهما.
وف-از ب-ج-ول-ة اŸكسس-يك السس-ائ-ق
الهولندي ماكسس فرسستابني من
فريق (ريد بول)،
م-ت-ق-دم-ا ع-ل-ى ف-ال-تÒي ب-وتاسس
(ف-ري-ق م-رسس-ي-دسس) ب-ي-نما احتل
كيمي رايكونن سسائق فريق
(فÒاري) اŸركز الثالث.

وسسبق لهاميلتون الفوز ببطولة
ال- -ع- -ا ⁄سس -ن -وات 2014 ،2008
و ،2015وأاضسحى ثالث سسائق ‘
تاريخ البطولة يحرز اللقب أاربع
م - -رات ،إا ¤ج - -انب م - -ن - -افسس- -ه
سسيباسستيان فيتل،
والفرنسسي اŸعتزل أالن بروسست.
و ⁄ي -ح -رز ل -قب ال -ب -ط-ول-ة أاكÌ
سسوى األرجنتيني الراحل خوان
مانويل فا‚يو (5
م - -رات) ،واألسس - -ط- -ورة الŸاÊ
اŸع -ت -زل م-ي-ك-اي-ل شس-وم-اخ-ر (7
مرات).

á°VÉjQ

الثÓثاء  ٣١أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١١صضفر ١٤٣٩هـ

فوزي يايا (مهاجم إا–اد العاصصمة) لـ «الشصعب»:

سشنتنقل إإ ¤إŸدية للعودة بالنقاط إلثÓث
’فريقية بأانه
’بطال ا إ
كشصف اŸتأالق «فوزي يايا» أان إا–اد ا÷زائر برهن بالفوزين ‘ داربي Úمتتالي Úبعد إاقصصاء نصصف نهائي رابطة ا أ
’ول ،موضصحا بأان الفوز على شصباب بلوزداد الفريق الذي  ⁄يتذوق طعم
 ⁄ينهار ،وأاعرب نواياه ‘ العودة بقوة ‘ سصلم ترتيب اÎÙف ا أ
’–اد ،كما أاوضصح بأان
الهزÁة منذ انطÓق اŸوسصم برباعية والذي  ⁄تلقى سصباكه سصوى  ٣أاهداف منذ انطÓق اŸوسصم لدليل على قوة ا إ
الطاقم الفني وجد ا◊ل Ÿشصكل العقم الهجومي ،مدلل اŸوب السصابق –دث عن عودته القوية وعن مباراة أاوŸبي اŸدية ‘ ،هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
’داء
الشص-عب :ف-وز ب-ال-ن-ت-يجة وا أ
أامام شصباب بلوزداد  ..تصصا◊تم
’نصصار؟
به مع ا أ
ف-وزي ي-ايا :صض-ح-ي-ح ،ف-وز ب-ال-ن-تيجة
واألداء كما قلت برهنا به أان فريق إا–اد
العاصضمة لن ينهار ولن تÎاجع نتائجه
بعد اإلقصضاء من منافسضة كأاسس رابطة
األبطال اإلفريقية لكرة القدم ،صضحيح
أان -ن -ا ◊د اآلن  ⁄ن -ت -ج -رع اإلقصض -اء م-ن
نصضف نهائي رابطة األبطال كوننا لعبنا
مباراة كبÒة لكن ا◊ظ خاننا ‘ ذلك
ال -ل -ق -اء ،ن -ح -ن م -ن ج-ان-ب-ن-ا ط-وي-ن-ا ت-لك
الصضفحة مبكرا وبرهنا عن عودتنا القوية
‘ اŸباراة اŸاضضية ضضد إا–اد ا◊راشس
التي لعبنا فيها بطريقة جيدة و“كنا من
تسض-ج-ي-ل ه-دف Úب-ع-د  ٣أاي-ام ف-ق-ط م-ن
اإلقصضاء ‘ اŸنافسضة اإلفريقية ،كما أاننا
أامام الشضباب سضجلنا فوزنا الثا Êعلى
التوا‹ بأاربعة أاهداف نظيفة “كنا من
تسضجيلها ‘  ٤٠دقيقة أامام فريق تلقى ٣
أاهداف منذ انطÓق اŸوسضم ،كنا نتوقع
رد فعل قوي من فريق شضباب بلوزداد ‘
اŸرحلة الثانية وهو ما حدث لكن عرفنا
ك- -ي- -ف نسض ÒاŸب -اراة ول -ول سض -وء ا◊ظ
لكانت النتيجة النهائية أاثقل ،فوزنا ‘
داربي Úمتتالي Úومن يريد الفوز باللقب
عليه الفوز باŸباريات اÙلية وحصضد
أاك Èعدد ‡كن من النقاط من خارج
الديار ،الفوز أامام شضباب بلوزداد جاء
أامام فريق  ⁄يتذوق طعم الهزÁة منذ
انطÓق اŸوسضم ،أاعتقد بأان ذلك يؤوكد
بأاننا فريق قوي ومتكامل ،وأان إاقصضائنا
أامام الوداد البيضضاوي جاء ألن الوداد كان
أافضضل منا بدليل أانه “كن من فرضس
التعادل على األهلي اŸصضري ‘ عقر
داره.
@ “كنتم من تسصجيل  6أاهداف
ك -ام -ل -ة ‘ م -واج -ه -ت Úوأان-ه-ي-ت-م
مشصكلة العقم الهجومي؟
@@ خ Ó-ل األسض -اب -ي -ع ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضض-ي-ة
عملنا كثÒا ‘ التدريبات على الÎكيز
أامام اŸرمى ،بعدما كنا ‰ر جانبا ‘
اŸب -اري -ات ال -ت-ي خضض-ن-اه-ا ‘ ال-ب-ط-ول-ة
وكأاسس رابطة األبطال اإلفريقية ،وبعد

غ-ي-اب-ه سض-ي-ك-ون م-ؤوث-را ألن ال-ت-ع-داد ثري
وغ -ن -ي وا÷م -ي -ع ي -ري -د ال-ت-أال-ق والÈوز،
–ضضÒاتنا كما يقول اŸدرب ويكرره ‘
كل مناسضبة  ⁄تكن ‘ اŸسضتوى نظرا
لغياب دوليينا عن الÎبصس ‘ تركيا وهو
ما جعلنا نحضضر بطريقة متذبذبة و⁄
ن -ح -ق-ق النسض-ج-ام م-ب-ك-را ب Úال-ق-دام-ى
وا÷دد ،لكن مع مرور اŸباريات الطاقم
الفني بات يصضحح األخطاء التي وقعنا
فيها ،ل يجب أان ننسضى بأانه ◊د اآلن
ل-ع-ب-ن-ا  ٤م -ب -اري -ات رسض -م-ي-ة ‘ راب-ط-ة
األب -ط -ال اإلف -ري -ق -ي-ة و ‘ ٦ال -ب-ط-ول-ة
الوطنية ،كما أان اإل–اد مازال أامامه
عدد كب Òمن اŸواجهات ‘ البطولة
ال- -رسض- -م- -ي -ة واŸت -أاخ -رة ب -اإلضض -اف -ة إا¤
منافسضة كأاسس ا÷مهورية التي سضنجعلها
كثا Êأاهداف الفريق بعد التباري على
ال -ب -ط -ول-ة ،ل-ذا ي-جب أان ت-ك-ون دائ-م-ا ‘
اŸسض- -ت- -وى ح- -ت- -ى يضض- -عك اŸدرب م -ن
ج -دي -د ‘ ال-ق-ائ-م-ة وي-دخ-لك ‘ ن-ه-ج-ه
ال -ت -ك -ت -ي -ك -ي ،ه -ذا م -ن ج-ه-ة وب-ال-نسض-ب-ة
لتفاهمي الكب Òمع الثÓثي اŸذكور ،ل
أانكر بأاننا خÓل اŸواجهت ÚاألخÒتÚ
اسض-ت-م-ت-ع-ن-ا وأام-ت-عنا أانصضارنا فوق أارضضية
اŸي -دان ،وك -أان -ن -ا ن -ل-عب م-ع ب-عضس م-ن-ذ
سض-ن-وات ،م-زي-ان ،درف-ل-و وح-م-ار Áل-كون
مؤوهÓت كبÒة ويجعلونك Œد سضهولة
‘ اللعب ،وهذا ل يعني بأا Êل أاجد
ضضالتي مع زمÓئي اآلخرين حتى ل أافهم
باÿطأا.
’سص-بوع
@ ت-ت-ن-ق-ل-ون إا ¤اŸدي-ة ا أ
اŸق-ب-ل ،ال-ف-ري-ق ال-ذي ي-تفاوضش
جيدا مع الفرق الكبÒة؟
العودة إا ¤أاجواء اŸنافسضة على البطولة
اŸدرب وجد التوليفة اŸناسضبة من أاجل
Œاوز اŸرحلة التي كنا نتخبط فيها،
ا◊مد لله اآلن الهجوم يسضجل والدفاع ⁄
يتلقى أاي هدف خÓل مواجهت ،Úيجب
ع -ل -ي -ن -ا اآلن م-واصض-ل-ة سض-لسض-ل-ة ن-ت-ائ-ج-ن-ا
اليجابية ‘ البطولة حتى نؤوكد صضحوتنا
ون-ق-لصس ال-ف-ارق ع-ل-ى أاصض-ح-اب م-ق-دم-ة
الÎتيب ،خصضوصضا أان الفارق بيننا وبÚ
الرائد شضباب قسضنطينة حاليا هو  ٧نقاط
وتنقصضنا ثÓث مواجهات متأاخرة ،وإاذا
أابقينا على تركيزنا كما ينبغي سضننهي
مرحلة الذهاب أابطال بفارق مريح عن
الوصضيف ،لكن يجب أان نضضع األرجل على
األرضس ونواصضل العمل بهدوء حتى نبلغ
أاهدافنا.

مولودية بجاية

@ ت -أاق -ل -مت بسص-رع-ة م-ع ف-ري-قك
ا÷ديد بدليل أاننا شصاهدنا أامام
ب -ل -وزداد ت -ف -اه -م -ا ك -بÒا ب -ي-نك
وب Úال -ث Ó-ث -ي (م -زي -ان ،ح -م -ار
ودرفلو)؟
@@ صضحيحŸ ،ا أامضضيت ‘ اإل–اد كنت
أاعي بأان مهمتي لن تكون سضهلة لفرضس
نفسضي خصضوصضا أانني ‘ السضنة اŸاضضية
عانيت كثÒا من اإلصضابات اŸتكررة التي
جعلتني أاقضضي شضبه موسضم أابيضس ،لكني
 ⁄أاشضك ي -وم -ا ‘ ق -درات-ي وإام-ك-ان-ي-ات-ي
ب- -دل -ي -ل ال -ع -ودة ال -ق -وي -ة ‘ اŸب -اري -ات
األخÒة ،اإل–اد Áلك ف - - - - -ري- - - - -ق‘ Ú
ا◊ق -ي -ق -ة وأاع -ت -ق -د أان أاح-د ‘ ال-ف-ري-ق

بسشكري ركز على إ÷انب إلبسشيكولوجي ‘ إلتحضشÒإت
قام التقني البجاوي مصصطفى
بسصكري بعمل كب Òلتجهيز
’عبيه ،حتى يكونوا على أا”ّ
ا’سصتعداد بدنيا ونفسصيا –سصبا
للقاء اليوم أامام ع Úفكرون،
◊سصاب ا÷ولة التاسصعة من
الرابطة اÎÙفة الثانية ،إا¤
’خطاء التي
جانب تصصحيح ا أ
وقف عليها ‘ التع ÌاŸسصجل
أامام سصريع غليزان ،وتفادي
الوقوع فيها ›ددا وŒديد
العهد مع ا’نتصصارات.
‘ هذا الصضدد ،أاكد اŸدرب مصضطفى
بسضكري ،أانه ركز ‘ التحضضÒات على
العمل البسضيكولوجي ،فضض Óعن اللّعب
الهجومي ،كما شضّدد على ضضرورة الظفر
بزاد اللقاء ،رغم إادراكه اŸتاعب التي
سضيسضببها الفريق اÙلي .مضضيفا ،أانه
قام برفع وتÒة العمل –سضبا لهذا اللقاء،
الذي يكتسضي أاهمية ،خاصضة بالنظر إا¤

إايطاليا

ا◊اجة اŸاسضة إا ¤نقاطها ،حيث يريد
تسض -ج -ي -ل ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ورف-ع رصض-ي-د
الفريق Ãا سضينعكسس بشضكل إايجابي على
معنويات الÓعب ‘ Úباقي اللقاءات.
وهذا مطلب اآللف من عشضاق اŸوب،
ال -ذي -ن ط -ال -ب -وا ال Ó-ع-ب Úب-أاخ-ذ األم-ور
با÷دية الÓزمة ،ومضضاعفة ا÷هود بعد
اŸردود الضض - -ع - -ي- -ف ال- -ذي ق- -دم- -وه ‘
اŸق- -اب- -ل- -ة األخÒة ،م- -ن أاج- -ل –ق- -ي -ق
انطÓقة جديدة واÿروج من اŸنطقة
ال -رك -ود ‘ ،ظ -ل سض-ع-ي ال-ط-اق-م اإلداري
على توف Òكامل شضروط النجاح.
اللقاء سضيكون مبتورا من مشضاركة كل من،
ا◊ارسس ع- -ل- -ي ب- -ن شض- -ري -ف ،واŸداف -ع
اÙوري معمر يوسضف اŸصضاب ،Úوكذا
الظه Òاأليسضر سضليم بن علي بداعي
العقوبة ،مع عودة لعب وسضط اŸيدان
عن Îبوشضريط.
ه -ذا ونشض ،Òأان م -درب ف -ري -ق م-ول-ودي-ة
بجاية تراجع عن السضتقالة ،التي أاعلن

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

@@ فريق أاوŸبي اŸدية أاثبت اŸوسضم
اŸاضضي بأانه يلعب كرة قدم جميلة ويعيق
األندية الكبÒة ‘ –قيق مرادها ،بدليل
أان -ه أان -ه -ى م -رح -ل -ة ال-ذه-اب م-ع ك-وك-ب-ة
اŸقدمة ‘ نهاية مرحلة الذهاب ،هذا
اŸوسض -م ح -ق -ق ان -ط Ó-ق-ة صض-ع-ب-ة ب-عضس
الشض- -يء ل -ك -ن -ه ع -اد ‘ ا÷ولت األخÒة
وف -رضس ال-ت-ع-ادل ع-ل-ى ك-ل م-ن م-ول-ودي-ة
ا÷زائ - -ر ووف - -اق سض - -ط - -ي - -ف وشض - -ب- -اب
قسضنطينة ‘ عقر دارهم ،وهو ما يثبت
بأانه ليسس بالفريق السضهل ،خصضوصضا أان
غ -ال -ب -ي -ة لع -ب -ي -ه ي -ل-ع-ب-ون ألول م-رة ‘
الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم،
وأامام الفرق الكبÒة وخÓل اŸباريات
اŸن -ق -ول -ة ع -ل -ى ال -ت -ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري
يقومون بكل شضيء للفت األنظار والتأالق،
ولهذا األمر مهمتنا لن تكون سضهلة ‘
ملعب اإلمام إالياسس ،لكننا ›Èين على
ال-ت-ن-ق-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق نتيجة ايجابية والعودة
بنقاط اŸواجهة التي سضتسضمح لنا من
التموقع جيدا والرتقاء ›ددا ‘ سضلم
الÎتيب.

النهائي اŸمتاز للبطولة
الوطنية للجمباز

إإجرإء إŸنافسشة
يومي  ٢و ٣نوفمÈ
ببوفاريك
ع-ن-ه-ا ب-ع-د ن-ه-اي-ة م-ب-اراة سض-ريع غليزان،
ح -يث أاشض -رف ع-ل-ى ال-تشض-ك-ي-ل-ة ‘ حصض-ة
السضتئناف ليوم السضبت الفارط ،إال أان
هذه السضتقالة تبقى معلقة إا ¤إاشضعار
آاخ -ر ،ح -يث أان ال -ت -ق -ن -ي ال -ب -ج-اوي غÒ
مسض -ت -ق -ر ب -الشض -ك -ل ال-ذي ي-ري-ده ،بسض-بب
الضض -غ -وط -ات ال -ت -ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا ‘ كّ-ل
إاخفاق خاصضة داخل الديار.

نـ ـ ـابو‹ يبقـ ـ ـى ‘ إلريـ ـ ـ ـ ـادة

’حد على
واصصل نادي نابو‹ تربعه على عرشش البطولة ا’يطالية بعدما حقق فوزه العاشصر يوم ا أ
حسصاب سصاسصولو ( )١ / ٣ضصمن ا÷ولة  ،١١دون تسصجيل أاي خسصارة منذ بداية اŸوسصم ا÷اري ،وسصجل
أاهداف اللقاء كل من آا’ن ( )٢٢وكاليخون ( )٤٤ومÒتينسش ( )٥٤لنابو‹ ،فيما حقق الهدف الوحيد
لسصاسصولو الÓعب فالتشصينيلي (.)٤١
وبفضضل هذا الفوز ،يحافظ الناذ األزرق على صضدارة الÎتيب Ãجموع  ٣١نقطة متقدما على مÓحقه جوفنتوسس بثÓث نقاط ،أاما
سضاسضولو فÎاجع إا ¤اŸرتبة  ١٧بـ ٨نقاط فقط .يشضار إا ¤أان آاخر خسضارة تلقاها نادي نابو‹ ‘ البطولة اÙلية «الكالتشضيو» تعود
إا ¤شضهر فÈاير  ٢٠١٧أامام نادي اتÓنتا بÈغام عن ا÷ولة  ،٢٦من جهته شضارك الدو‹ ا÷زائري فوزي غولم ‘ جميع أاطوار هذا
اللقاء وقدم آاداء لفتا .يذكر أان الظه Òاأليسضر للخضضر توصضل إا ¤اتفاق مع ادارة ناديه من أاجل Œديد عقده إا ¤غاية  ٢٠٢٠مع رفع
راتبه السضنوي اŸقدر حاليا ب  ٨٠٠أالف أاورو ،حسضبما ذكرته «لغازيتا ديلو سضبورت» و«كوريÒي ديلو سضبورت» وسضيتم البرام على عقد
التجديد خÓل األيام اŸقبلة ،علما أان اŸفاوضضات ب Úوكيل الÓعب وادارة الرئيسس أاوريلو ديÓورنتسس عرفت تعÌات بسضبب الشضق
اŸا‹ وبات غولم ( ٢٦سضنة) اŸنضضم ‘ جانفي  ٢٠١٤إا ¤نادي ا÷نوب اليطا‹ قادما من نادي سضانت ايتيان الفرنسضيﬁ ،ل
اهتمام العديد من األندية الوروبية بالنظر إا ¤اŸردود الذي يقدمه من لقاء آلخر.
وينتظر أان يشضارك غولم ‘ مباراة اŸنتخب الوطني أامام نيجÒيا يوم ا÷معة  ١٠نوفمÃ Èلعب حمÓوي بقسضنطينة ضضمن ا÷ولة
السضادسضة واألخÒة عن اÛموعة الثانية من تصضفيات مونديال  ٢٠١٨بروسضيا ،حيث افتكت نيجÒيا ورقة التأاهلق عن هذه اÛموعة
منذ ا÷ولة السضابقة.

سص -ت -ق -ام م -ن -افسص -ات ال-ن-ه-ائ-ي اŸت-از
ل -ل -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي-ة ل-ل-ج-م-ب-از ‘
ﬂتلف التخصصصصات (ذكور وإاناث)
يومي  ٢و ٣نوفم Èبالقاعة ا÷مباز
الشص -ه -ي-د م-ام-و أاح-ن-م-د ب-ب-وف-اريك.
ب - -حسصب م - -ا ع - -ل - -م م - -ن ا’–ادي- -ة
ا÷زائرية لهذه الرياضصة.
سص -يشص -ارك ‘ ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رة،
اŸن- -ظ- -م- -ة م- -ن ط- -رف ال- -راب -ط -ة
ال -و’ئ -ي -ة ل -ل -ج -م -ب -از ل -ل -ب -ل -ي-دة،
ب- - -ال- - -ت- - -نسص- - -ي- - -ق م - -ع ا’–ادي - -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-لجمباز  ٣٥٠رياضصي
وري- -اضص- -ي- -ة ‘ ﬂت -ل -ف ال -ف -ئ -ات
وال-ت-خصصصص-ات Áثلون  ١٥رابطة
و’ئية من الوطن.
’ول م-ن ه-ذه
وسص-ي-ع-رف ال-ي-وم ا أ
اŸن - -افسص- -ة إاج- -راء اخ- -تصص- -اصص- -ات
ا÷م-ب-از ‘ ال-ت-م-اري-ن ال-ري-اضص-ي-ة
«آاي - - - -روب- - - -يك» والÎام- - - -ب- - - -ولÚ
والتامبليغ ‘ ﬂتلف الفئات إاناث
وذك- -ور وك- -ذا ا÷م- -ب- -از ال- -ف- -ن- -ي
أاواسصط وأاكابر وإاناث وذكور.
وسص- -ت- -خ -ت -ت -م ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة
ال -ري-اضص-ي-ة ي-وم ا÷م-ع-ة ب-إاج-راء
م- -ن- -افسص- -ات ا÷م- -ب- -از ال- -ف- -ن- -ي ‘
ﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -ئ- -ات إان- -اث وذك -ور
وا÷مباز ا’يقاعي أاواسصط وأاكابر
إاناث وذكور.

العدد

١٧٤٧٨

19

مرحلة كاأسش العا ⁄للمبارزة (سصيف ا◊سصام)

برناوي« :أإ“نى أإن Œري إŸنافسشة بقاعة حرششة»
–تضصن ا÷زائر مرحلة
كأاسش العا ⁄للمبارزة
(اختصصاصش سصيف ا◊سصام)
‘ الفÎة ما ب ٣ Úو٥
نوفم Èالقادم حيث تعد
ﬁطة ‡ّيزة لهذه
الرياضصة ‘ العا ⁄من
خÓل مشصاركة أاحسصن
اŸبارزين على اŸسصتوى
الدو‹ با÷زائر.

حامد حمور

‘ ه - - -ذا اإلط - - -ار– ،دث رئ- - -يسس
ال–ادية ا÷زائرية للمبارزة عبد
ال- -رؤووف ب- -رن -اوي ،أامسس ‘ ،ن -دوة
صضحفية عقدها بفندق السضوفيتال،
ع - -ن ه- -ذه اŸن- -افسض- -ة م- -ن خÓ- -ل
ال- - -ت- - -حضضÒات وق - -ال« :أا“ن - -ى أان
Œري اŸن -افسض -ة ب -ق -اع -ة ح -رشض -ة
بعدما قمنا بكل الÎتيبات إلقامتها
‘ هذه القاعة التي تتوافر على كل
الشض -روط ال -ت-ي تسض-م-ح ل-ن-ا بضض-م-ان
دورة ناجحة ،كوننا علمنا ،أامسس ،أان
ال- -ق- -اع- -ات ال -ري -اضض -ي -ة ﬂصضصض -ة
ل- -ل- -ح- -م- -ل- -ة الن- -ت -خ -اب -ي -ة –سض -ب -ا
للمحليات ...و‘ حال عدم إاجراء
اŸن- -افسض -ة ب -ه -ذه ال -ق -اع -ة سض -ي -ت -م
ت -ن -ظ -ي -م -ه-ا ب-إاح-دى ق-اع-ات قصض-ر
اŸع- -ارضس ب- -الصض- -ن- -وب- -ر ال -ب -ح -ري
(صض -اف -كسس) ،ك -ون -ن -ا حصض-ل-ن-ا ع-ل-ى
اŸوافقة بتنظيمها بجناح– سس».
دورة ك -أاسس ال -ع -ا ⁄ال-ت-ي –تضض-ن-ه-ا
ا÷زائ -ر ه -ام -ة ل -ل -غ -اي -ة ب -ال -نسض-ب-ة
للرياضضي ١٣٣ Úمن  ٢٧دولة ،الذين
يتنافسضون ‘ الفردي وحسضب الفرق
بحسضب منشضط الندوة ،الذي قال:
«يسض- -ع- -ى ال -ري -اضض -ي -ون ا– ¤سضÚ
حصضيلة النقاط ‘ الÎتيب الدو‹،

وب- -ال- -ت- -ا‹ سض -ت -ج -لب ال -دورة خÒة
اŸبارزين ‘ العا ⁄من بينهم بطل
أاوŸبي‡ ،ا يسضاهم ‘ ا‚اح هذه
ال- -دورة ال -ت -ي سض -ي -ك -ون مسض -ت -واه -ا
مرتفعا».
Áكن القول إان ا÷زائر أاصضبحت
ﬁط -ة ب -ارزة ‘ ب -رن -ام -ج ال–اد
الدو‹ للمبارزة بعد النجاح الذي
ع- -رف- -ت -ه ال -دورات السض -اب -ق -ة ل -دى
السض - -ي- -دات ،ح- -يث ق- -ال ب- -رن- -اوي:
«ﬁطة كأاسس العا ⁄كانت مقررة
‘ أاول األمر بالعاصضمة السضينغالية
داكار ،لكن بسضبب غياب المكانات
الضض - -روري - -ة ” ،اŸواف- -ق- -ة ع- -ل- -ى
تنظيمها با÷زائر ..وتعت Èمرحلة
كأاسس العا ⁄با÷زائر األحسضن من
ب ÚاÙطات األخرى من خÓل
م -ا ال -ت -مسض-ه ك-ل ال-ذي-ن شض-ارك-وا ‘
اÙطات السضابقة التي احتضضنتها
ا÷زائر».

فالتحضضÒات للموعد العاŸي “ت
على كل األصضعدة إل‚اح ا◊دث،
حيث خصضصضت  ٣فنادق لسضتقبال
ضضيوف ا÷زائر الذين يبلغ عددهم
 ٣٠٠ف- -رد ب Úري- -اضض- -ي ،Úح -ك -ام
ورسض-م-ي Úب-ك-ل م-ن سض-وف-ي-ت-ال ،للة
دوجة وإاكرام الضضيف.
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي الذي
سضيشضارك بـ ٥مبارزين ،فإانه يسضعى
ا– ¤قيق نتائج جيدة ،بالرغم من
صضعوبة اŸهمة أامام أابطال أاوŸبيÚ
وعاŸي ‘ .Úه- -ذا الشض- -أان ،ذك -ر
اŸدير الفني الوطني دا‹ قائ:Ó
«ن -ع -م -ل ب-ج-د و‘ ظ-روف ع-ائ-ل-ي-ة
‡ت- -ازة ل- -ل- -وصض- -ول ا ¤اŸسض- -ت- -وى
العاŸي ،الذي يتأاتى بكسضب اÈÿة
والح- -ت- -ك- -اك م- -ع ري- -اضض- -ي Úم- -ن
مسضتوى كب ...ÒوÁكننا القول إان
ع- -زÁة ك- -بÒة –ذو ري- -اضض- -ي- -ي -ن -ا
لتحقيق نتائج ‘ اŸسضتوى».

’و¤
ا÷ولة  ١٠للرابطة اÎÙفة ا أ

تأاجيـ ـ ـل مقابلت ـ ـي شش.بلوزدإد ـ م.وهرإن
ووسشطي ـ ـ ـف ـ شش.إلقبائـ ـ ـل

قررت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم تأاجيل مباراتي
شضباب بلوزداد  /مولودية وهران ووفاق سضطيف  /شضبيبة
القبائل ا›ÈŸت◊ Úسضاب ا÷ولة العاشضرة للرابطة
األو ¤موبيليسس إا ¤يوم الثÓثاء  ٧نوفم ،Èحسضب ما
أاعلنت عن الهيئة الكروية على موقعها الرسضمي هاتان
اŸباراتان اللتان كانتا م›Èت Úلنهاية األسضبوع ا÷اري
( ٣و ٤ن-وف-م )Èأاج-ل-ت-ا بسض-بب مشض-ارك-ة شض-ب-اب ب-لوزداد
ووفاق سضطيف ‘ مباراة الكأاسس اŸمتازة التي سضتجري
ي -وم األرب -ع-اء  ١ن -وف -م( Èسض-ا Ã )١٧ ،٠٠ل -عب الشض -ي-د
حمÓوي (قسضنطينة).
وفيما يلي الÈنامج الكامل للجول العاشصرة.

ا÷معة  ٣نوفمÈ
ا–اد بسضكرة ـ ا–اد البليدة (سضا )١٥:٠٠
أاوŸبي اŸدية ـ ا–اد ا÷زائر (سضا )١٦:٠٠
مولودية ا÷زائر ـ نادي بارادو (سضا )١٦:٠٠
ا–اد بلعباسس ـ دفاع تاجنانت (سضا .)١٦:٠٠
يوم السصبت  ٤نوفمÈ
إانحاد ا◊راشس ـ نصضر حسض Úداي
شضباب قسضنطينة ـ شضبيبة السضاورة (سضا .)١٦:٠٠
يوم الثÓثاء  ٧نوفمÈ
شضباب بلوزداد ـ مولودية وهران (سضا )١٦:٠٠
وفاق سضطيف ـ شضبيبة القبائل (سضا .)١٧:٠٠

تنسش

نادإل يوإصشل تصشدر إلتصشنيف إلعاŸي

واصضل السضبا Êرافائيل نادال تصضدره للتصضنيف العاŸي
ل Ó-ع -ب-ي ال-ت-نسس اÎıف ‘ Úال-نسض-خ-ة ا÷دي-دة م-ن-ه
الصضادرة أامسس برصضيد  ١٠آالف و ٤٦٥نقطة.
شض-ه-د تصض-ن-ي-ف ه-ذا األسض-ب-وع ت-ب-ادل اŸرك-زي-ن وال-راب-ع
واÿامسس ب Úال- -ك -روات -ي م -اري -ن سض -ي -ل -ي -تشس واألŸاÊ
ال -كسض -ن -در زفÒي-ف ،إاذ ت-راج-ع األول ل-ل-م-رك-ز اÿامسس
وصضعد زفÒيف رابعا.
وبخÓف ذلك – ⁄دث تغيÒات أاخرى ب ÚالÓعبÚ
العشضرة األوائل ،حيث حافظ السضوسضري روجيه فيدرير
على الوصضافة يليه الÈيطا Êاندي موراي ثالثا.
وكان فيدرير توم يون األحد بلقب بطولة بازل ذات الـ
 ٥٠٠نقطة لكنه احبط انصضاره بإاعÓنه الغياب عن دورة
Óسضاتذة للراحة ،ليفقد بذلك عمليا
باريسس بÈسضي ل أ

فرصضة ‘ اقتناصس صضدارة التصضنيف لهذا العام من
نادال.
’وائل كما يلي:
وجاء تصصنيف الÓعب Úالعشصرة ا أ
 ١ـ السضبا Êرافائيل نادال  ١٠٤٦٥نقطة
 ٢ـ السضويسضري روجيه فيدرير  ٩٠٠٥نقطة
 ٣ـ الÈيطا Êآاندي موراي  ٤٧٩٠نقطة
 ٤ـ األŸا Êالكسضندر زفÒيف  ٤٤٠٠نقطة
 ٥ـ الكرواتي مارين سضيليشس  ٤١٨٥نقطة
 ٦ـ النمسضاوي دومينيك تيم  ٣٩٣٥نقطة
 ٧ـ الصضربي نوفاك ديوكوفيتشس  ٣٧٦٥نقطة
 ٨ـ البلغاري غريغور دÁيÎوف  ٣٦٥٠نقطة
 ٩ـ السضويسضري سضتانيÓسس فافرينكا  ٣٣٦٠نقطة

البطولة العربية للدراجات ا÷بلية (اإناث)

تتويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج عائششـ ـ ـ ـ ـ ـة طيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار باللق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
فازت ا÷زائرية عائشضة طيهار ،أامسس ،بسضباق الناث اÿاصس بالبطولة العربية للدراجات ا÷بلية اŸتواصضلة
فعالياتا بتونسس Ãشضاركة ثمانية بلدان .وقطعت الرياضضية ا÷زائرية مسضافة السضباق اŸقدرة بـ ١٥ ،٦كلم ‘ زمن
قدره  ٤٦دقيقة و ٢٩ثانية ،متقدمة على التونسضيت Úنسضرين غديرة (٤٨د و٣٧ثا) وابتسضام الهرابي (٤٨د و٥٨ثا).
جدير ذكره أان دول تونسس وا÷زائر واŸغرب وليبيا ومصضر ولبنان واألردن وسضلطنة عمان تشضارك ‘ هذه
اŸنافسضة بحضضور رئيسس ال–اد العربي ورئيسس الكنفدرالية الفريقية.

الفجر٠5.٤1...............:
مواقيت الظهر12.31...............:
العصسر15.2٩...............:
الصسÓة المغرب52.17...............:
العشسـاء1٩.22.................:
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^  31أاك -ت -و ب -ر  :1٩5٤أاع-ل-نت ج-ب-ه-ة ال-تحرير
ال -وط -ن -ي ع -ن ه -وي -ت -ه -ا ب -اإصس -داره-ا ب-ي-ان أاول
نوفم ،Èالذي حدد مبادئ الثورة وأاهدافها.
^ 31أاك -ت -وب-ر  :1٩6٠ف- -رح -ات ع -ب -اسس رئ -يسس
ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية يرفضس مبدأا
إاجراء اسستفتاء –ت رقابة جيشس فرنسسي قوامه
 8٠٠ . ٠٠٠عنصسر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة
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الثÓثاء  11صسفر  1٤3٩هـ الموافق لـ  31اكتوبر  2٠17م

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 21°وهران
 21°وهران

الثمن  1٠دج

22°

22°

france prix 1

‘ حصسيلة Ûموعة الدرك بسسوق أاهراسس

ضشبط ‡نوعأت وحجز عتأد أسشلحة

’قليمية
’ركان باÛموعة ا إ
أافاد ،ظهر أامسس ا’ثن ،Úرئيسس ا أ
للدرك الوطني بسسوق أاهراسس اŸقدم طارق يعÓوي ،أان فصسيلة
’بحاث للمجموعة ضسبطت حوا‹ Œ37اوزت  3مÓي Òسسنتيم
ا أ
وذخÒة صسيد تقدر بـ  128خرطوشسة من عيار  16ملم.

سسوق أاهراسس  :صسحراوي .ح
أاوضسح ذات الضسابط بأانه ‘ إاطار
ﬁارب- -ة اإ’ج- -رام اŸن- -ظ -م وك -ل
أاصس- -ن- -اف ا÷رÁة وب- -ن- -اء ع- -ل -ى
م-ع-ل-وم-ات دق-ي-قة –صسلت عليها
فصس -ي -ل -ة اأ’ب -ح -اث ت -ت -ع-ل-ق ب-ب-ي-ع
مشس -روب -ات ك -ح -ول-ي-ة دون ف-وت-رة
وبعد الÎصسد وتأاكيد اŸعلومة ”
وضس -ع خ -ط -ة ﬁك -م -ة Ÿداه -م-ة
اŸكان اŸشسبوه .مضسيفا أانه بعد
ط- -لب إاذن ت- -ف- -ت- -يشس م- -ن وك- -ي- -ل
ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك-م-ة سس-وق
أاهراسس ” مداهمة مسستودع يقع
باŸنطقة الصسناعية Ãدينة سسوق
أاهراسس ،حيث ” حجز كمية من
ذخÒة الصس - - -ي- - -د ت- - -ق- - -در بـ 128
خ- -رط- -وشس -ة م -ن ع -ي -ار  16ملم
وسسÓ- - -ح Úأاب- - -يضس( Úسس - -ي - -ف)Ú
وق -ارورة غ -از مسس-ي-ل ل-ل-دم-وع و3
مناظ Òميدان .العملية أاسسفرت
ع- -ن ح -ج -ز  37576ق -ارورة م-ن
اŸشسروبات الكحولية من ﬂتلف
اأ’ن-واع ب-ق-ي-م-ة م-ال-ية بـ 3مÓيÒ
سسنتيم ومبلغ ما‹ بـ  103مليون
سسنتيم من عائدات بيع اÿمور،
باإ’ضسافة إا 6500 ¤د.ج مزورة
و 10أاقراصس مهلوسسة.
مشسÒا ‘ ذات السسياق إا ¤أانه

وم-واصس-ل-ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ” ت-ف-ت-يشس
السسكن الثا Êللمشستبه فيه حيث
ع Ìعلى  1,4كلغ من حبيبات
ال- - -رصس- - -اصس تسس- - -ت - -ع - -م - -ل Ÿلء
خ- -راط- -يشس الصس- -ي- -د (الصس -اشس -م)
وآال - -ت - -ان صس - -غÒت - -ان ل - -ت- -ع- -ب- -ئ- -ة
اÿراط- -يشس وع- -ت- -اد ت- -ن- -ظ- -ي- -ف
اأ’سس- -ل -ح -ة و 6م - -راود صس- -غÒة
ا◊ج- -م خشس- -ب- -ي- -ة الصس- -ن- -ع وآال- -ة
ح- -دي -دي -ة ع -ل -ى شس -ك -ل م -ل -ع -ق -ة
تسستعمل ‘ ملء اÿراطيشس و16
خرطوشسة فارغة من عيار  16ملم
وخرطوشسة واحدة من عيار 20
ملم.
و” على إاثر هذه العملية توقيف
شس- -خصس وآاخ- -ر ب- -ارون ‘ ح- -ال -ة
ف -رار ل -ي -ت -م ت -ق -دÁه أام-ام وك-ي-ل
ا÷م-ه-وري-ة ب-ت-ه-م ج-ن-اية صسناعة
وحيازة ذخÒة وعتاد من الصسنف
اÿامسس وج- -ن -ح -ة ح -ي -ازة وب -ي -ع
اŸشس- -روب- -ات ال -ك -ح -ول -ي -ة ب -دون
رخصس- -ة وج- -ن- -ح- -ة ح -ي -ازة أاوراق
ن-ق-دي-ة م-زورة م-ع-روضس-ة للتداول
وجنحة حيازة أاجهزة حسساسسة من
الصسنف اÿامسس دون رخصسة إا¤
جانبّجنحة حمل أاسسلحة بيضساء
من الصسنف السسادسس دون مÈر
شس -رع -ي وج-ن-ح-ة ح-ي-ازة أاق-راصس
مهلوسسة.

تأأششÒة أم إأهأنة!
نورالدين لعراجي

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك بعدة و’يات

توقيف  5عنأصشر دعم أ÷مأعأت
أإلرهأبية وحجز سشلع وموأد ﬂتلفة

أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ‘ ،إاط-ار
م - -ك- -اف- -ح- -ة اإ’ره- -اب وب- -فضس- -ل ا’سس- -ت- -غÓ- -ل ا÷ي- -د
للمعلومات ،يوم  29أاكتوبر  ،2017خمسسة ( )05عناصسر
دعم للجماعات اإ’رهابية بكل من بومرداسس وعÚ
الدفلى/ن.ع.1.م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى و‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة
ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني بكل

من بسسكرة/ن.ع 4.وتلمسسان/ن.ع ،2.مهربا كان على
م Ïشساحنة مُحملة بـ( )43,2قنطار من مادة التبغ،
وتاجر ﬂدرات بحوزته ( )814قرصس مهلوسس ‘ ،حÚ
” توقيف ( )42مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بكل من تلمسسان وبشسار وأادرار وغرداية وعÚ
أامناسس.

مباراة ودية

« أÿضشر » يوأجهون أفريقيأ ألوسشطى يوم  14نوفم Èألقأدم
يواجه الفريق الوطني لكرة القدم منتخب افريقيا الوسسطى ‘ مباراة ودية يوم  14نوفم Èالقادم
بداية من السساعة Ã 19.30لعب  5جويلية حسسب ما أاكدته ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم أامسس .
تأاتي هذه اŸباراة بعد أايام قليلة من اللقاء الذي سسيجريه « اÿضسر « أامام منتخب نيجÒيا ‘
قسسنطينة ‘ اطار ا÷ولة اأ’خÒة من تصسفيات مونديال . 2018و Áكن القول أان موعد اللقاء الودي
يدخل ضسمن تواريخ الفيفا ‡ ،ا يسسمح للناخب الوطني ا÷ديد رابح ماجر معاينة أاك Èعدد ‡كن
Óشسارة  ،فان اŸباراة سسيديرها طاقم –كيم تونسسي .
من الÓعب ÚخÓل اŸوعدين اŸذكورين  .ل إ
ح.ح

رسسمت طواب Òا◊رقة ا’رادية للشسباب ا÷امعي البطال ‘ شسوارع
«كافينياك ،عسسلة حسس ،Úو زيغود يوسسف «بالعاصسمة مشساهد  ⁄نر مثلها
،ا’ ‘ مÓعب الداربي ب Úاعرق الفرق الرياضسية ،او خلف شسبابيك
للظفر Ãقعد امام مطرب شساب ﬁبوب ا÷ماه Òمث، Óفان ا’مر ‘
هذا ا◊ال ’ يÎكنا امام حÒة ا’سسئلة  ،و’ يحيلنا ا ¤تسساؤو’ت
جوهرية  ،تكون ا’جابة عنها عسسÒة.
الصسورة التي رسسمتها ا’رصسفة اول امسس والبارحة ومازالت مسستمرة ،
ه-ي ‘ ا◊ق-ي-ق-ة م-أاسس-اة ب-ح-ج-م اÿي-ب-ة ال-ك-بÒة Ÿن-ظ-وم-ت-ن-ا ال-ت-ع-ليمية
والثقافية وا’جتماعية  ،فبعد حرقة الشسباب بحرا هاهو اليوم يبحث
عن منافذ للخÓصس من بطالته وانتظاره Ÿنصسب عمل يحمي شسرفه
ويصسون كرامته  ،بعدما طرق ا’بواب وكأانها موصسدة أامامه.
الكل اصسطف امام واجهة اŸركز الثقا‘ الفرنسسي اناثا وذكرانا من كل
ا’عمار الشسبابية ،هم مفخرة الوطن وزبدته الفكرية واŸعرفية ،خريجو
ا÷امعات واŸعاهد ا÷زائرية  ،مهندسسون  ،اطباء  ،من كل التخصسصسات
قدموا من كل و’يات الوطن  ،توسسدوا ا’رصسفة والعراء ،غايتهم الهربة
بدل ا◊رقة  ،وليسس لهم ‘ ذلك من سسبيل .
خرجة فرنسسية غريبة ÓÃ ،مح غ Òبريئة باŸرة ،حتى وان حاول
اصسحابها ابعاد الشسبهة عنها  ،فإانها –مل ‘ طياتها كل النوايا السسيئة
،وان ك -انت اي -ج-اب-ي-ات-ه-ا ب-ح-ج-م ا’رضس ،سس-ت-ظ-ل رائ-ح-ت-ه-ا ت-ذرف صس-ور
اÿديعة والعار .
’ ريب ‘ ذلك وقد تزامنت وعشسية ا’حتفال بذكرى نوفم ÈاÛيدة
ل -ت -ح -اول ت -ع -ك Òا’ج -واء وإاضس-ف-اء ب-عضس م-ن سس-ق-ط-ات-ه-ا ع-ل-ى اŸشس-ه-د
التاريخي وﬁاولة اسستدراج الذاكرة ا÷ماعية ا ¤ا’سسطورة القدÁة «
فرنسسا اŸنقذة « ،هيهات هيهات ان –مل التأاشسÒة كل هذه ا’هانة
،ليسس هناك اي تأاويل لهذه الرؤويا ا’ تفسس Òواحد يعرفه اصسحابه
ويدركه اصسحاب الشسأان ‘ البلد  ،فعار ان تسستباح كرامة الشسعب ‘ غرة
نوفم.È

