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رئيسس أ÷مهورية يدعو إأ ¤أŸشساركة بقوة ‘ ألنتخابات أÙلية
’نشسطة ألتجارية وقرأرأت تعي Úوإأنهاء مهام
أŸصسادقة على مشسروعي قانو Êألتمه Úوأ أ
’ول .1439
ترأسس رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،أجتماعا Ûلسس ألوزرأء ،يوم أ’ربعاء  22نوفم 2017 ÈأŸوأفق لـ 3ربيع أ أ
وأسستهل ›لسس ألوزرأء أشسغاله بالدرأسسة وأŸوأفقة على مشسروع ألقانون أŸتعلق بالتمه Úألذي عرضسه وزير ألتكوين وألتعليم أŸهني.Ú
وتتوفر ا÷زائر على جهاز تكوين وتعليم
مهني Úقادر على التكفل بـ 600.000مÎبصص
سسنويا ،إاذ يؤوطر هذا ا÷هاز تشسريع شسهد
ع -دة ت -ع-ديÓ-ت ،ل-ك-ن ي-ب-ق-ى م-ن الضس-روري
لخذ بع Úالعتبار
إاصسÓحه بشسكل تام ،مع ا أ
الدسستور اŸعدل ،القاضسي بأان الدولة تعمل
على ترقية التمه Úوهو توجه ” التكفل به
مسس -ب -ق -ا ضس -م -ن ب -رن -ام -ج ال -ق -ط -اع ل -ل-فÎة
ا÷ارية.

إأجرأءأت –فيزية
لصسالح أÎŸبصسÚ
ويقÎح مشسروع القانون هذا الذي يو‹
مكانة ﬁورية للتمه ،Úمسسعى يتوافق مع
ح- -اج- -ي- -ات الق- -تصس- -اد ال- -وط- -ن -ي ويشس -رك
اŸؤوسسسسات واŸسستخدِم Úبشسكل واسسع.
وبالتا‹ من اŸقرر إاشسراك اŸسستخِدمÚ
‘ –دي- -د ا◊اج- -ي -ات اŸت -ع -ل -ق -ة Ãج -ال
ال- -ت- -ك- -وي- -ن وال- -ت- -م- -ه Úوك- -ذا ف- -ت- -ح ك -اف -ة
اŸؤوسسسس -ات ا◊اضس -رة ب -ال -ب Ó-د لسس-ت-ق-ب-ال
اÎŸبصس .Úوت -ق -وم السس -ل -ط -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
بضس -م -ان ت -أاط Òال -ت -م -ه Úم -ع إانشس -اء سس-لك
مفتشس Úلكل تخصسصص.
وي- -تضس- -م- -ن مشس -روع ال -ق -ان -ون إاج -راءات
–فيزية لصسالح اÎŸبصس Úمن خÓل دفع
م -ن -ح -ة وضس -م -ان ح -ق -وق -ه -م ع -ل -ى ب-راءات
لخ Òمن اŸقرر وضسع
اخÎاعاتهم .و‘ ا أ
ج - -ه - -از مصس - -ا◊ة م - -ك - -ل - -ف ب - -ا◊سس- -م ‘
اŸن -ازع -ات اÙت -م -ل-ة ل-دى ت-ن-ف-ي-ذ ع-ق-ود
التمه.Ú
و‘ ت- -دخ- -ل ل- -ه ع- -قب اŸواف- -ق- -ة ع -ل -ى
مشسروع القانون هذا ،نوه رئيسص ا÷مهورية
لخ ،Òداع- -ي -ا ك -اف -ة
ب- -اسس- -ت- -ح- -داث ه- -ذا ا أ
ق -ط -اع -ات ال -نشس -اط ،لسس -ي -م -ا اŸت-ع-ام-لÚ
القتصسادي ،Úإا ¤اŸشساركة ‘ ترقية تكوين
و“ه Úمهني Úأاك‚ Ìاعة لصسالح اقتصساد
وطني تنافسسي.

ترقية عصسرنة تسسيÒ
ألنشساطات ألتجارية
كما ناقشص ›لسص الوزراء وصسادق على
مشس-روع ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م ل-ل-ق-انون
الصس- - - -ادر ‘  4أاغسس- -طسص  2004اŸتعلق
بشسروط ‡ارسسة النشساطات التجارية الذي
عرضسه وزير التجارة.
وتهدف هذه اŸراجعة إا ¤ترقية عصسرنة
تسسي Òالنشساطات التجارية وضسبطها بفعالية
أاك Èلفائدة اŸسستهلك.Ú
لطار ،يقÎح مشسروع القانون
و‘ هذا إ
أاول ت -ك -ريسص ق -ان -و Êلسس -ت -ح-داث ال-ب-واب-ة
لل -كÎون -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى إادارة ال-ت-ج-ارة
ا إ
Ãسساهمة مصسالح العدالة ،حيث سستسسمح
هذه البوابة التي سستكون مدعمة بالتوقيع
للكÎو ‘ Êهذا اÛال ،بالقيام بعدة
ا إ
إاج - -راءات إال - -كÎون - -ي - -ا ت - -ت- -ع- -ل- -ق ب- -إانشس- -اء
اŸؤوسسسسات.
ث -ان-ي-ا ،ي-تضس-م-ن مشس-روع ال-ق-ان-ون م-رون-ة
إاج- -رائ -ي -ة ل -ف -ائ -دة اÎŸشس -حŸ Úم -ارسس -ة
نشس-اط أاو م-ه-ن-ة م-قّ-ن-ن-ة .وب-ه-ذا ي-ت-م تسس-ليم
السسجل التجاري قبل ا◊صسول على ﬂتلف

لدارات اŸؤوهلة
الÎاخيصص اŸطلوبة لدى ا إ
لخرى.
ا أ
ث -ال -ث -ا ،تسس -م -ح م -راج -ع -ة ال-ق-ان-ون ح-ول
شس- -روط ‡ارسس- -ة ال- -نشس- -اط -ات ال -ت -ج -اري -ة
ب - -ت - -حسس Úاÿدم- -ة ال- -ت- -ج- -اري- -ة ل- -ف- -ائ- -دة
اŸسستهلك ،لسسيما ما تعلق بالغلق السسنوي
لسسباب تقنية أاو بسسبب عطل
للمؤوسسسسات أ
لمر الذي ” ضسبطه بواجبات
سسنوية وهو ا أ
يÎتب على ﬂالفتها عقوبات لعدم ضسمان
اŸناوبة واسستمرارية اÿدمة.

إأجرأءأت جديدة ◊ماية
أŸسستهلك وقمع ألغشس
واصسل ›لسص الوزراء أاشسغاله Ãناقشسة
مشس-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ت-ع-دي-ل ال-قانون
الصس- - -ادر سس - -ن - -ة  2009اŸت-ع-ل-ق ب-ح-م-اية
اŸسستهلك وقمع الغشص الذي عرضسه وزير
التجارة.
وت - -ه - -دف ه- -ذه اŸراج- -ع- -ة إا ¤ت- -دارك
ال -ن -ق-ائصص اŸسس-ج-ل-ة ‘ ال-تشس-ري-ع اŸذك-ور
التي ظهرت بعد عشسر سسنوات من التطبيق.
لطار ” ،اقÎاح إاثراء هذا
و‘ هذا ا إ
التشسريع أاول ‘ ›ال خصسائصص اŸطابقة،
ث-ان-ي-ا شس-روط اÿدم-ة م-ا ب-ع-د ال-ب-ي-ع ،ث-ال-ثا
لج-راءات ال-ت-ح-ف-ظ-ي-ة بالنسسبة للمنتوجات
ا إ
اŸشسكوك أانها مقلدة ،ورابعا توضسيح نظام
ال- -ق -ب -ول اŸؤوقت ،لسس -ي -م -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸؤوسسسس - - -ات اŸت - - -خصسصس- - -ة واŸن- - -اط- - -ق
اÿاضسعة للجمارك ،وخامسسا تكييف نظام

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

ال- -ع- -ق- -وب- -ات اŸنصس -وصص ع -ل -ي -ه -ا ◊م -اي -ة
اŸسستهلك Úوقمع الغشص.
بعد اŸوافقة على هذين النصس Úوجه
Óدارة
الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة دعوة ل إ
اŸكلفة بالتجارة وكذا السسلطات اÙلية
لمن ،لتوحيد جهودهم ‘ إاطار
ومصسالح ا أ
م -ك -اف -ح -ة ك -ل أاشس -ك -ال ال -غشص الق-تصس-ادي
وال -ت -ج -اري ال-ت-ي ت-ؤوث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى الصس-ح-ة
وال -ق -درة الشس -رائ -ي -ة ل -ل -مسس -ت -ه -ل-ك Úوع-ل-ى
انتعاشص النشساط القتصسادي السسليم الذي
يحÎم القوان Úوقواعد اŸنافسسة الشسريفة.
كما دعا رئيسص ا÷مهورية العدالة Ÿرافقة
عملية مكافحة الغشص القتصسادي والتجاري
من خÓل تطبيق صسارم للقانون.
‘ نفسص السسياق ،نوه رئيسص ا÷مهورية
ب - -ال - -ت- -ق- -دم اŸسس- -ج- -ل ‘ ›ال عصس- -رن- -ة
لجراءات اÿاصسة بإادارة التجارة وسسجل
ا إ
إاط Ó-ق ا◊ك -وم -ة ورشس -ة ل -ت -ع -ج-ي-ل رق-م-ن-ة
وعصسرنة اŸرفق العمومي ‘ .هذا السسياق،
أاع -ط -ى رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بوتفليقة تعليمات للحكومة قصسد مباشسرة
هذا النشساط بديناميكية وبانسسجام لفائدة
اŸواط- -ن Úوضس- -م -ان سس Òمصس -ال -ح ال -دول -ة
بشسكل أاسسرع و‘ شسفافية تامة.

أŸوأفقة على ملحق عقد بÚ
سسوناطرأك وشسركات أأجنبية
كما بحث ›لسص الوزراء وصسادق على
م -رسس -وم رئ -اسس -ي ي -تضس -م -ن اŸواف-ق-ة ع-ل-ى

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

تعليمات للحكومة
لتسسديد ديون
أŸؤوسسسسات
م -ل-ح-ق ع-ق-د  17ي-ن-اي-ر  2010اÈ- Ÿم بÚ-
الوكالة الوطنية لتثم Úموارد اÙروقات
لجنبية «انيل»
وسسوناطراك وكذا الشسركات ا أ
و»ري- - - -بسس - - -ول» و»ج - - -ي.دي.أاف» سس - - -وي - - -ز
لسس- -ت- -كشس- -اف واسس -ت -غ Ó-ل اÙروق -ات ‘
ﬁي- -ط ال -ب -حث اŸسس -م -ى «ج -ن -وب-شس -رق
إاليزي الكتل  232و.241أا».
وي -ت -م -ث -ل اŸل -ح-ق ‘ ال-ت-ح-وي-ل اÛاÊ
ل-ف-ائ-دة ›م-ع سس-ون-اط-راك ل-ل-حصسصص التي
لج -ن -ب-ي-ت-ان «ان-ي-ل»
“ل -ك -ه -ا اŸؤوسسسس -ت -ان ا أ
و»جي.دي.أاف سسويز» ‘ ا◊قل اŸذكور
آان -ف -ا .ول -دى –ق -ق ذلك سس -ت -م-لك الشس-رك-ة
ال-وط-ن-ية  %64,5م - - - -ن ا◊صسصص ‘ ه- - - -ذا
ا◊قل مقابل  %35,5لشسركة ريبسسول.

صسفقة بالÎأضسي لسستكمال
شسطر ألطريق ألسسيار
ألذرعان  -أ◊دود ألتونسسية
كما وافق رئيسص ا÷مهورية على إابرام
صس -ف -ق -ة ب -الÎاضس -ي ال -بسس -ي -ط ب Úال -وك-ال-ة
و»ا÷زائ- -ري- -ة ل- -تسس- -ي Òال- -ط- -رق السس -ي -ارة»

والشس- -رك- -ة الصس- -ي- -ن -ي -ة
«سس -ي -ت-يك» لسس-ت-ك-م-ال
لخ 84 ،Òكلم
الشسطر ا أ
م -ن ال -ط -ري -ق السس -ي-ار
شس- - - - -رق -غ- - - - -رب بÚ
ضس - -اح - -ي - -ة ال- -ذرع- -ان
وا◊دود التونسسية.
لط - - -ار،
‘ ه- - - -ذا ا إ
أاعطى رئيسص ا÷مهورية تعليمات للحكومة
لجال.
ل‚از هذا ا÷زء ‘ أاقرب ا آ
إ
من جهة أاخرى ،أاعطى رئيسص ا÷مهورية
لج-راءات
ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ل -ح -ك-وم-ة لت-خ-اذ ا إ
الÓزمة من أاجل ضسمان التسسديد الفوري
ل- -ل- -دي- -ون اŸسس- -ت- -ح- -ق- -ة ل- -دى اŸؤوسسسس -ات
لجنبية التي قدمت
العمومية واÿاصسة وا أ
ل- -ل- -دول- -ة خ -دم -ات ،سس -واء ك -انت سس -ل -ع -ا أام
إا‚ازات.
كما درسص وصسادق ›لسص الوزراء على
قرارات تعي Úفردية وإانهاء مهام Ÿناصسب
سسامية ‘ الدولة.
لخ Òهذا
واسستغل رئيسص ا÷مهورية ‘ ا أ
الجتماع ،لدعوة اŸواطن Úللمشساركة بقوة
‘ انتخابات هذا اÿميسص من أاجل Œديد
اÛالسص البلدية والولئية.
وأاشس- -ار رئ- -يسص ال- -دول -ة إا ¤أان اÛالسص
اÙل -ي -ة ال -ت -ي سس-ي-ت-م ان-ت-خ-اب-ه-ا ل-لسس-ن-وات
اÿمسص اŸق- -ب- -ل -ة ،سس -تشس -ك -ل أاداة ل -ت -ث -مÚ
اŸوارد ال-ع-م-وم-ي-ة لصس-ال-ح اŸواط-ن ،Úك-م-ا
سستكون حلقة أاسساسسية ‘ عصسرنة اŸرفق
العمومي التي تعكف البÓد على –قيقها
لفائدة اŸواطن والدولة.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
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حرب على الغشش..

^ أأم Úبلعمري

ن -اقشس ›لسس ال -وزراء اŸن -ع -ق -د ،اأمسس ،ب-رئ-اسش-ة رئ-يسس
ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة ،القانون الصشادر
سشنة  2009اŸتعلق بحماية اŸسشتهلك وقمع الغشس وهذا
’تسش -دراك ال -ن -ق -ائصس اŸتضش -م -ن -ة ‘ ه-ذا ال-ق-ان-ون حسشب
ماجاء ‘ نصس بيان اجتماع ›لسس الوزراء.
وتاأتي مراجعة هذا القانون بعد مرور ثما Êسشنوات على
اإقراره ما يعني اأن الوقت قد حان ليعاد فيه النظر وتكييفه
ب -ال -ق-در ال-ذي يسش-ت-ج-يب ل-ل-ت-ط-ورات ا◊اصش-ل-ة ‘ ا◊رك-ي-ة
ال-ت-ج-اري-ة وا’ق-تصش-ادي-ة ل-ل-بÓ-د .ح-رك-ي-ة راف-ق-ه-ا ازدياد ‘
عمليات ا’حتيال على اŸسشتهلك بششكل ’فت و‘ جميع
اÛا’ت بسشبب غياب قوان Úتردع الغششاشش ÚواŸتÓعبÚ
‘ اÛال Úالتجاري وا’قتصشادي اأو التسشاهل ‘ تطبيقها
وخ -اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-اÿدم-ات الصش-ح-ي-ة ‘ ال-ع-ي-ادات
اÿاصشة ووكا’ت بيع السشيارات وخدماتها Ÿا بعد البيع
ناهيك عن التعامÓت التجارية اليومية اأين وجد اŸسشتهلك
نفسشه لقمة سشائغة  ‘ÎÙا’حتيال والغشس.
اإن ال -ت -ع -ل -ي-م-ات ال-ت-ي وج-ه-ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة اإ ¤ك-ل
اŸصشالح اŸتدخلة من قريب اأو من بعيد ‘ مكافحة الغشس
بداية من قطاع التجارة وصشو’ اإ ¤العدالة من اأجل ششن
ح - -رب دون ه - -وادة ع - -ل- -ى ك- -ل اأشش- -ك- -ال ال- -غشس ال- -ت- -ج- -اري
وا’قتصشادي التي اأصشبحت توؤثر سشلبا على صشحة اŸواطنÚ
وج -ي-وب-ه-م م-ن ج-ه-ة وت-ع-رق-ل ازده-ار ال-نشش-اط ا’ق-تصش-ادي
القانو Êمن جهة اأخرى ‡ا يسشتدعي ششن هذه ا◊رب دون
تاأخ Òعلى كل هذه اŸمارسشات اŸلتوية وعلى اأششباه التجار
الذين اأغرقوا ا’أسشواق Ãا صشلح وفسشد من سشلع ويا ليتها
ك -انت م-غشش-وشش-ة وم-ق-ل-دة ف-ق-ط ول-ك-ن ا’أده-ى اأن-ه-ا تشش-ك-ل
خطرا كبÒا على الصشحة العمومية خاصشة ‘ ظل غياب
ﬂابر وهيئات توكل اإليها مهمة اعتماد السشلع ومطابقتها
و‘ هذا الصشدد حمل بيان ›لسس الوزراء اإششارات مطمئنة
فيما يتعلق باŸطابقة من خÓل مقÎح تعديل قانون 2009
‘ ششقه اŸتعلق بهذا ا÷انب وتاأتي اأهمية هذه القرارات
اŸت -خ -ذة ‘ ال -وقت ال -ذي ت-ت-وج-ه ف-ي-ه ال-دول-ة ن-ح-و ت-ن-وي-ع
جه يجب اأن ترافقه تششريعات
ا’قتصشاد الوطني وهو تو ّ
واآليات تضشمن تكيف ا’قتصشاد الوطني مع تطورات السشوق
‘ الداخل واÿارج واإضشفاء مصشداقية اأك Èعلى ا◊ركتÚ
التجارية وا’قتصشادية.
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Ãناسشبة الذكرى  74لعيد اسشتقÓل بÓده

الرئيسش بوتفليقة يهنئ نظÒه اللبناÊ
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-فليقة،
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤ن -ظÒه ال-ل-ب-ن-ا Êم-يشش-ال ع-ون،
Ãناسشبة احتفال بÓده بالذكرى  74لعيد اسشتقÓلها،
أاك-د ل-ه ف-ي-ه-ا اسش-ت-ع-داده ال-دائ-م ل-ل-ع-مل معه من أاجل
تعزيز وتوسشيع التعاون الثنائي اŸثمر ب Úالبلدين ‘
كافة اÛا’ت.
وجاء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة قوله ‘« :غمرة
اح-ت-ف-ال الشش-عب ال-ل-ب-ن-ا Êالشش-قيق بالذكرى الرابعة
والسشبع Úلعيد اسشتقÓله اÛيد ،يسشعد Êأان أاتقدم
إال -ي-ك-م ،ب-اسش-م ا÷زائ-ر ح-ك-وم-ة وشش-ع-ب-ا وأاصش-ال-ة ع-ن
ن -فسش-ي ،ب-أاح-ر ال-ت-ه-ا Êمشش-ف-وع-ة ب-أاط-يب ال-ت-م-ن-ي-ات
ل -ف -خ -ام -ت -ك -م Ãوف -ور الصش -ح -ة وال -ع -اف -ي-ة ول-لشش-عب
اللبنا Êالششقيق باŸزيد من الرقي وا’زدهار والنماء
–ت قيادتكم الرششيدة».
وأاضش- -اف رئ- -يسس ال- -دول- -ة ق- -ائ « :Ó-وأاغ -ت -ن -م ه -ذه
’خ-وة
’ؤوك-د اع-ت-زازي ب-وشش-ائ-ج ا أ
اŸن-اسش-ب-ة اŸب-ارك-ة أ
ال-ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا الشش-ق-ي-ق ،Úواسش-ت-ع-دادي ال-دائ-م
ل-ل-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ع-زي-ز وت-وسش-يع تعاوننا الثنائي
اŸثمر ‘ كافة اÛا’ت– ،قيقا Ÿا يصشبو إاليه ششعبانا
’م- -ن
الشش - -ق - -ي - -ق - -ان م - -ن ت- -ط- -ور ورخ- -اء ‘ ك- -ن- -ف ا أ
وا’سشتقرار».

ملكة الدا‰ارك مارغريت الثانية Œري توقفا تقنيا بالعاصصمة

الدعوة إا ¤التصصويت وأاداء الواجب ا’نتخابي
دعا رئيسس ا÷مهورية عبد
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،أامسس،
ا÷زائري Úإا ¤اŸششاركة بقوة
‘ ا’ن - -ت - -خ - -اب - -ات اÙل - -ي- -ة
اŸق- - -ررة ال- - -ي - -ومŸ ،ا ل - -ه - -ذه
اÙطة ا’نتخابية من أاهمية،
قياسشا Ãسشاهمتها ‘ التكفل
’نشش- - -غ - -ا’ت - -ه - -م م - -ن خ Ó- -ل
اÛالسس الشش -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي-ة
والو’ئية.
ق-ب-ل ثÓ-ث-ة أاشش-ه-ر اسش-تدعى
ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ال -ه -ي-ئ-ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-مرة الثانية على
التوا‹ هذه السشنة‡ ،ث‘ Ó
ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙلية اŸقررة،
ال- -ي- -وم .و ⁄ي- -ف -وت م -ن -اسش -ب -ة
ترؤوسشه ،أامسس ،أاششغال اجتماع
›لسس ال- - -وزراء ،ل - -ي - -خ - -اطب
ا÷زائ -ري ،Úداع-ي-ا إاي-اه-م إا¤
أاداء ح - - -ق - - -ه- - -م وواج- - -ب- - -ه- - -م
ا’نتخابي’ ،سشيما وأان اأ’مر
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب -ان -ت -خ -اب -ات ت -ف -رز
اŸششرف Úعلى تسشي Òششؤوونهم
ع -ل -ى الصش -ع-ي-د اÙل-ي ط-ي-ل-ة
اأ’عوام اÿمسشة اŸقبلة.
رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ،ال -ذي
أاع-ط-ى ت-وج-ي-ه-ات صش-ارمة إا¤
ﬂت- -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات وع -ل -ى
رأاسش- - -ه- - -ا وزارة ال- - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷م- - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة ،إا¤
ج -انب ك -ل اأ’سش Ó-ك اأ’م-ن-ي-ة،
م - - - - - -ن أاج - - - - - -ل إا‚اح ا◊دث
ا’ن -ت -خ -اب -ي ب-ام-ت-ي-از ،خ-اطب
ا÷زائ -ري ،ÚاŸط -ال-ب Úال-ي-وم
ب-ان-ت-خ-اب ‡ث-ل-يهم باÛالسس
اŸنتخبة البلدية والو’ئية ،بأان
‘ ال -ق -ي -ام ب -ح-ق-ه-م وواج-ب-ه-م
ا’ن-ت-خ-اب-ي –ّم-ل ل-ل-مسش-ؤوول-ي-ة
الواقعة على عاتقهم.

فريال بوششوية

وزير اÿارجية البولوÊ
‘ زيارة رسشمية للجزائر

تنصصيب ÷نة تعاون ﬂتلطة

رئيسس ا÷مهورية عششية ا◊دث

ا÷زائ- - -ر ال - -ت - -ي ‚حت ‘
ت - - - -ك - - - -ريسس اسش - - - -ت - - - -ق - - - -رار،
ت - -ت- -ق- -دم ب- -خ- -ط- -وات ث- -اب- -ت- -ة
ع - -ل - -ى ط- -ري- -ق ب- -ن- -اء الصش- -رح
ال -دÁق-راط-ي .ول-ع-ل م-ا ي-ؤوك-د
ه - - - - -ذا ال - - - - -ط- - - - -رح إاج- - - - -راء
ا’سش -ت -ح -ق -اق -ات ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة
ب -ان -ت -ظ -ام ‘ ال -وقت اÙدد،
وه- -و أاب- -رز م- -ؤوشش -ر ع -ل -ى ق -وة
اŸؤوسشسش -ات وا’سش-ت-ق-رار ،وم-ا
ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة ط-ب-ع-ة
ال-ع-ام  2017إا’ ل-ب-ن-ة إاضش-افية،
تسش - -اه - -م  -دون أادن - -ى ششك -
إاي -ج -اب-ا ‘ اŸرح-ل-ة اŸق-ب-ل-ة،
’سش-ي-م-ا ب-ع-دم-ا ت-ق-رر مراجعة
قانو Êالبلدية والو’ية ،موازاة
م- -ع Œسش- -ي- -د ال- -دÁق -راط -ي -ة
التششاركية التي بادر بها رئيسس
ا÷م- - - - -ه- - - - -وري - - - -ة ‘ إاط - - - -ار
اإ’صشÓحات السشياسشية.
ا÷زائريون اليوم سشيصشنعون
ا◊دث من خÓل اŸششاركة ‘
ا’قÎاع ،الذي يعد Ãثابة أاول
خ -ط -وة ل -رف -ع ره -ان ال -ت-ن-م-ي-ة
اÙل - -ي - -ة ،م - -ان- -ح Úال- -ث- -ق- -ة
Óج-در ب-ت-مثيلهم وا’سشتجابة
ل -أ
’نشش- -غ- -ا’ت- -ه -م’ ،سش -ي -م -ا وأان
«اÛالسس اŸن-ت-خ-ب-ة اÙل-ي-ة
التي سشيتم انتخابها للسشنوات
اÿمسس اŸقبلة ،سشتششكل أاداة
ل- -ت- -ث- -م ÚاŸوارد ال -ع -م -وم -ي -ة
لصش -ال -ح اŸواط -ن ،»Úوف -ق م -ا
أاك -د رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،وأاكÌ
م- -ن ذلك سش- -ت -ك -ون ،ب -حسش -ب -ه،
ح -ل -ق -ة أاسش -اسش -ي -ة ‘ عصش -رن -ة
اŸرفق العمومي ،التي تعكف
ال-بÓ-د ع-ل-ى –ق-ي-ق-ه-ا ل-ف-ائدة
اŸواطن والدولة.
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أاجرت ملكة الدا‰ارك مارغريت الثانية ،أامسس ،توقفا تقنيا با÷زائر العاصشمة ،بحسشب
ما علم لدى رئاسشة ا÷مهورية.
وأاوضشح ذات اŸصشدر ،أانه كان ‘ اسشتقبال ملكة الدا‰ارك لدى وصشولها إا ¤مطار
هواري بومدين الدو‹ رئيسس ›لسس اأ’مة عبد القادر بن صشالح الذي كان مرفوقا بوزيرة
الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت.

ي- -ق- -وم وزي -ر الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ال -ب -ول -وÊ
فيتولد فاششيكوفسشكي ،ابتداء من يوم السشبت،
ب-زي-ارة رسش-م-ي-ة ت-دوم ي-وم Úل-ل-ج-زائر ،بدعوة
م- -ن وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
مسشاهل ،بحسشب ما أافاد به بيان لوزارة الششؤوون
اÿارجية.
أاوضشح نفسس اŸصشدر ،أان هذه الزيارة «تششكل مرحلة
هامة ‘ مسشار بعث العÓقات الثنائية ب Úالبلدين
وسشتتوج بتنصشيب ÷نة التعاون ا’قتصشادية والتجارية
والعلمية والتقنية اıتلطة».
«ومن خÓل إانششاء هذه الهيئة اŸدعمة بصشÓحيات
متعددة القطاعات وبآاليات اŸتابعة والتقييم اŸنتظم،
ينوي البلدان ترقية التعاون الثنائي وا’سشتفادة من
اŸزايا اŸتعددة ’قتصشاديهما» ،بحسشب ذات اŸصشدر.
وأاضشاف البيان ،أان مسشاهل سشيتطرق ‘ هذا السشياق
م -ع ن -ظÒه ال -ب -ول -و ،Êإا ¤ال -ع Ó-ق -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة وآاف-اق
تطويرها وكذا إا« ¤القضشايا اإ’قليمية والدولية ذات
ا’هتمام اŸششÎك».

مدلسشي يسشتقبل رئيسس اÙكمة الدسشتورية ÷نوب إافريقيا

اسصتعراضش آافاق تطوير العÓقات ب ÚالهيئتÚ
اسش - - -ت- - -ع- - -رضس رئ- - -يسس
اÛلسس ال-دسش-ت-وري مراد
م - - - - - -دلسش- - - - - -ي ،خÓ- - - - - -ل
اسش-ت-ق-ب-ال-ه ،أامسس ،رئيسس
اÙك- -م- -ة ال- -دسش- -ت -وري -ة
÷ن-وب إاف-ري-ق-يا ،موغنغ
م- -وغ- -ن- -غ ،آاف -اق ت -ط -وي -ر
ال -عÓ-ق-ات ب Úال-ه-ي-ئ-تÚ
الدسشتوريت ،Úبحسشب ما
أافاد به بيان للمجلسس.
خ Ó-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي ج-رى
Ãق - -ر اÛلسسÃ ،ن- -اسش- -ب- -ة
زي - - -ارة رئ- - -يسس اÙك- - -م- - -ة
ال-دسش-ت-وري-ة ÷ن-وب إاف-ريقيا

وال- - - -رئ - - -يسس ا◊ا‹ Ÿؤو“ر
ال- - -ه - -ي - -ئ - -ات ال - -قضش - -ائ - -ي - -ة
’ف- -ري- -ق- -ي -ة
ال- -دسش- -ت- -وري- -ة ا إ
واŸؤو“ر ال -ع -اŸي ل -ل -قضش-اء
ال- -دسش- -ت- -وري ،إا ¤ا÷زائ- -ر،
ت - - -ط - - -رق ال - - -ط- - -رف- - -ان إا¤
«ال-عÓ-ق-ات اŸت-م-ي-زة وآاف-اق
ت- -ط- -وي- -ره- -ا ب Úال- -ه -ي -ئ -تÚ
ال-دسش-ت-وري-ت ،Úوال-ت-ي تشش-هد
ت -ع -اون -ا ج -ي-دا ‘ اÛا’ت
ذات ا’ختصشاصس».
Óششارة ،يأاتي هذا اللقاء
ل إ
عششية انعقاد ،يومي السشبت
’حد القادم ،Úندوة دولية
وا أ

حول موضشوع «اŸواطن وحق
ال -دف -ع ب -ع -دم ال-دسش-ت-وري-ة»،
ي- - - -ن- - - -ظ- - - -م- - - -ه- - - -ا اÛلسس
ال -دسش -ت -وري ،ب -ال -ت -ع -اون م-ع
م -ؤو“ر ال -ه-ي-ئ-ات ال-قضش-ائ-ي-ة
’ف- -ري -ق -ي -ة،
ال- -دسش- -ت- -وري- -ة ا إ
ب-حضش-ور ال-ع-دي-د م-ن رؤوسش-اء
وقضشاة وخÈاء من الهيئات
ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة ال- -دسش- -ت- -وري- -ة
’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ،وك- -ذا رؤوسش -اء
اإ
ب- -عضس اÙاك -م وال -ه -ي -ئ -ات
’ج - - -ن - - -ب- - -ي- - -ة اıتصش- - -ة،
اأ
’ضشافة إا‡ ¤ثلي ﬂتلف
با إ
الهيئات الوطنية اŸعنية.

ا÷زائر تدين بشصدة ا’عتداء اإ’رهابي على مسصجد موبي بنيجÒيا
أادانت ا÷زائر ،أامسس« ،بششدة» ،ا’عتداء
ا’إره-اب-ي ال-ذي اسش-ت-ه-دف مسش-ج-دا Ãدي-ن-ة
موبي ششمال -ششرق نيجÒيا ،مؤوكدة على
تضشامنها مع حكومة وششعب نيجÒيا.
‘ تصشريح له ،قال الناطق باسشم وزارة
الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-ن ع-ل-ي
الشش-ري-ف« ،ن-دي-ن بشش-دة ا’ع-ت-داء اإ’ره-اب-ي
الذي اسشتهدف ›ددا ‘  21نوفم2017 È

مصش -ل Úأاث -ن -اء أاداء صش Ó-ة الصش -ب -ح Ãسش -ج-د
Ãدينة موبي الواقعة بو’ية أاداماوا ششمال-
ششرق نيجÒيا».
وأاضش -اف« ،نÎح -م ع -ل -ى أارواح الضش -ح -اي-ا
ال- -ذي- -ن خ- -ل- -ف- -ه- -م ه- -ذا ا’ع- -ت- -داء ا÷ب -ان
والوحششي ونتقدم بخالصس تعازينا لعائÓت
الضش-ح-اي-ا ون-عّ-ب-ر ع-ن ت-ع-اط-ف-ن-ا م-ع عائÓت
ا÷رحى .كما نؤوكد تضشامننا مع ا◊كومة

والششعب الششقيق لنيجÒيا».
وخ- -لصس ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسش -م وزارة الشش -ؤوون
اÿارجية إا ¤القول« :نبقى على يق Úأان
أاعمال الرعب اŸرتبكة من قبل اإ’رهاب
ا◊اق- -د واأ’ع- -م- -ى ل- -ن ت -ث -ب -ط م -ن ع -زÁة
نيجÒيا واإفريقيا واÛتمع الدو‹ برمته ‘
Óوط-ان
ال -قضش -اء ع-ل-ى ه-ذه اآ’ف-ة ال-ع-اب-رة ل -أ
حتى القضشاء التام عليها».
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’مكانيات
أابدى ارتياحه التام لتغطية ا’نتخابات وأاكد توف Òكل ا إ

كعوان :أازيد من  700صسحفي منهم  ٣6مراسس Óأاجنبيا Ÿواكبة ا◊دث
كشسف وزير ا’تصسال جمال كعوان ،أامسس ،أان أازيد من  700صسحفي من بينهم  36إاعÓميا Áثلون وسسائل أاجنبية سسيشساركون
‘ تغطية ا’نتخابات اÙلية اليوم ،مبديا ارتياحه التام لدور وسسائل ا’تصسال الوطنية التي تعمل Ãهنية واحÎافية لضسمان
التغطية لهذا اŸوعد السسياسسي الهام.

جÓل بوطي
‘ رده على سصؤوال «الشصعب»
حول دور اإ’عÓم ‘ هذا اŸوعد
السص -ي -اسص -ي وت -ق -ي -ي -م ال -ت -غ -ط -ي -ة
اإ’عÓمية لÓسصتحقاقات ،اليوم،
أاب- -دى ك- -ع- -وان ارت -ي -اح -ه ال -ك -بÒ
ل-ت-ح-ل-ي وسص-ائ-ل اإ’عÓ-م باŸهنية
وا’حÎافية التي تعتمد عليها ‘
تغطية هذا ا◊دث الهام الذي
تشصهده بÓدنا البÓد ،قائ « Óأانا
جد مرتاح أ’داء وسصائل اإ’عÓم
ح- -ي- -ال ال- -ت- -غ- -ط- -ي -ة اإ’ع Ó-م -ي -ة
لÓنتخابات».
وأاضص -اف ك -ع -وان خ Ó-ل زي -ارة
ت- -ف- -ق- -دي- -ة ق- -ام ب- -ه -ا ،أامسس ،إا¤
اŸرك- - -ز ال- - -دو‹ ل - -لصص - -ح - -اف - -ة
بالعاصصمة أان الوزارة وفرت كل
ال - -ظ - -روف اŸادي- -ة وال- -بشص- -ري- -ة
لضص -م -ان ال -ت -غ -ط -ي -ة اإ’ع Ó-م -ي -ة
’ن -ت -خ -اب -ات اÛالسس الشص-ع-ب-ي-ة
ال -ب -ل -دي-ة وال-و’ئ-ي-ة ،م-وضص-ح-ا أان
ق -ائ -م -ة الصص -ح-ف-ي ÚاŸع-ت-م-دي-ن
ل-ت-غ-ط-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-يوم تزيد
عن  700صصحفي والعدد مرشصح
لÓ- -رت -ف -اع ،مشصÒا إا ¤وج -ود 36
صص-ح-ف-ي-ا Áث-ل-ون وسص-ائل اإ’عÓم
اأ’جنبية اŸعتمدة با÷زائر.

‘ م - -ق - -اب- -ل ه- -ذا أاك- -د وزي- -ر
ا’تصص - -ال أان ك - -ل اإ’م- -ك- -ان- -ي- -ات
اŸادي - -ة وال - -بشص - -ري - -ة م- -ت- -وف- -رة
والصص- -ح- -ف -ي -ون سص -يشص -ت -غ -ل -ون ‘
ظ -روف حسص -ن-ة ل-ت-أادي-ة م-ه-م-ت-ه-م
على أاكمل وجه ،مؤوكدا أانه متيقن
أان الصصحافة سصتكون ‘ اŸسصتوى
اŸط -ل -وب ق -ائ  »Ó-ل-دي-ن-ا ال-ث-ق-ة
ال -ك -ام -ل -ة ‘ صص -ح -اف-ت-ن-ا ل-ل-ق-ي-ام
ب -دوره -ا ب-ك-ل احÎاف-ي-ة لضص-م-ان
ت-غ-ط-ي-ة م-ه-ن-ي-ة م-ث-ل-م-ا ق-امت ب-ه
خ Ó-ل ا◊م -ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي
دامت  22يوما».
و‘ رده ع- - -ل - -ى سص - -ؤوال ح - -ول
شصروط تغطية القنوات الفضصائية

اÿاصصة لÓنتخابات قال كعوان
إان «ه -ذا اŸل -ف م -ن اخ -تصص-اصس
سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط السص-م-ع-ي البصصري
وال- -ه- -ي- -ئ -ة اŸسص -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة
ا’نتخابات و’ Áكن ‹ التدخل
‘ هذا اŸلف» ،مؤوكدا أان دور
مصص - -ا◊ه ال - -وزاري- -ة ه- -و ت- -وفÒ
الظروف لكي يعمل ‡ثلو وسصائل
ا’تصصال بكل ارتياح ومهنية».
ك- -م- -ا ي- -ب- -دو أان ا’ن -ت -خ -اب -ات
اÙلية سصتعرف تغطية إاعÓمية
كبÒة من طرف وسصائل اإ’عÓم
ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ،هذه اأ’خÒة
التي Áثلها  36صصحفيا ومراسصÓ
سصواء معتمدين أاو موفدين وفرت

ل -ه وزارة ا’تصص -ال ك -ل ال -ظ-روف
باŸركز الدو‹ للصصحافة الذي
ج- -ه- -ز ب- -ع- -ت -اد ح -ديث Ÿت -اب -ع -ة
اŸوعد.
و‘ هذا اإ’طار وقف كعوان
على كل اأ’قسصام باŸركز الذي
ي - -وف - -ر اأ’نÎنت ل - -لصص- -ح- -ف- -ي،Ú
إاضص -اف -ة إا ¤إام -ك -ان -ي -ات م -ع-تÈة
تتعلق بوسصائل اإ’عÓم السصمعية
ال- -بصص- -ري- -ة أاو اŸك -ت -وب -ة وح -ت -ى
اŸسصموعة ،حيث ” وضصع أاجهزة
خ -اصص -ة ب -ال -بث ا◊ي ع-ل-ى م-دار
ال -ي -وم وغ -دا ا÷م -ع-ة ب-خصص-وصس
ال-ن-دوة الصص-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-ق-دها
وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع -ات
ÓعÓ-ن ال-رسص-م-ي ع-ن
اÙل -ي-ة ل -إ
ن-ت-ائ-ج ا’ن-ت-خ-اب-ات وال-ت-ي ت-عرف
ع-ادة مشص-ارك-ة واسص-ع-ة ل-لصص-حافة
الوطنية واأ’جنبية.
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اÙل- -ي- -ة م -ن
اŸتوقع أان تشصهد تغطية إاعÓمية
هامة بالنظر إا ¤اŸعطيات التي
قدمها وزير ا’تصصال ،حيث ⁄
–ظ ان -ت -خ-اب-ات ﬁل-ي-ة سص-اب-ق-ة
ب-ه-ذا ا’ه-ت-م-ام ،سص-ي-ما الصصحافة
ال- -دول- -ي- -ة ،ال- -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى
مراسصل Úلتغطية ا◊دث ومتابعة
تفاصصيله عن كثب.

’ مسساومة ‘ جر ا÷زائر إا ¤سسنوات الدمار
وصصف وزير ا’تصصال اŸوعد ا’نتخابي،
اليوم ،با◊دث الهام ،داعيا اŸواطن Úإا¤
التصصويت بقوة واإ’د’ء بأاصصواتهم ‘ اختيار
‡ث -ل -ي -ه -م ‡ن ي-رون ف-ي-ه-م اأ’م-ث-ل وال-ق-دوة
ل- -تسص- -ي Òشص- -ؤوون ب- -ل- -دي -ات -ه -م ،وه -و رد ع -ل -ى
اÙاو’ت ال -ف -اشص -ل -ة ال-ت-ي ح-اول أاصص-ح-اب-ه-ا
إافشص -ال اŸواط -ن ،Úوث -ن -ي -ه -م ع -ن ال -تصص -ويت
واإ’د’ء ب- -أاصص -وات -ه -م ،ع -ن ط -ري -ق ال -وسص -ائ -ل
اإ’لكÎونية ،من خÓل بث فيديوهات توحي
للجزائري ،Úأان اأ’مر ليسس مهما وقد أاوضصح
وزير ا’تصصال منذ يوم Úأان هو’ء ’ Áثلون
شصيئا قائ« Óيزعفوا وحدهم» وما شصأاننا نحن،

م -ع -تÈا ال -ع -ودة إا ¤سص-ن-وات ال-دم-ار والسص-واد
مسص -ت -ح -ي  Ó-أ’ن ا÷زائ-ري Úح-ف-ظ-وا ال-درسس
جيدا ،و’ Áكنهم السصماح Ÿثل هؤو’ء بزرع
ﬁاو’ت التشصكيك ب Úأاوسصاط الشصعب .
’ “ر أاي مناسصبة على هذه الشصاكلة مهما
ك -ان ن -وع ا’سص -ت -ح -ق -اق -ات ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ،دون
ﬁاو’ت التشصويشس اليائسصةﬁ ‘ ،اولة منها
لضصرب مصصداقيتها ،ولعل ما يؤوكد هذا الطرح
اللجوء إا ¤بث فيديوهات تيئيسس الهدف منها
زرع اليأاسس عﬂ Èتلف اŸواقع ا’جتماعية
على غرار فيديوهات انسس «تينا» ،إا’ أان
ال- -ت- -وق- -يت ال- -ذي ي- -ت- -م اخ- -ت -ي -اره أاي عشص -ي -ة

ا’نتخابات يثبت أانها غ Òبريئة ،وهو ما أاكده
وزير ا’تصصال جمال كعوان ‘ مناسصبة سصابقة
م -وضص -ح -ا أان-ه-ا «ف-دي-وه-ات ت-ذك-رن-ا بسص-ن-وات
الفتنة وأان الهدف منها هو الرفع من عدد
ا’شصÎاكات ‘ اليوتيوب».
ورغم كل اÙاو’ت الدنيئة لضصرب البÓد
إا’ أان ه -ذا اŸوع -د السص -ي -اسص -ي ال-ه-ام ،ي-ب-ق-ى
ي -ح -م -ل آام -ا’ ك -بÒة أاوسص -اط ا÷زائ-ري‘ ،Ú
ال- -ت- -وج -ه ب -ق -وة إا ¤صص -ن -ادي -ق ا’قÎاع وسص -د
اŸن- -اف- -ذ ع- -ن ك- -ل م -ن ي -ري -د ضص -رب ال -ب Ó-د
وزعزعة اسصتقرارها.

آسسيا مني

الطبقة السسياسسية أامام امتحان اÙليات اليوم

توقع نسسبة مشساركة تفوق اŸسسجلة ‘ ا’نتخابات التشسريعية
ت -ق-اط-ع ‡ث-ل-و ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة م-ن
موا’ة ومعارضسة ‘ ،تاأكيد تسسجيل نسسبة
مشس -ارك -ة ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي-ة اŸق-ررة
ال-ي-وم ،ت-ف-وق ت-لك اŸسس-ج-ل-ة ‘ ا’نتخابات
ال- -تشس -ري -ع -ي -ة ال -ت -ي ج -رت ‘ ال -راب -ع م -اي
اŸاضس- -ي ،وذلك ق- -ي- -اسس- -ا اإ ¤جسس ال- -ن- -بضس
اŸسس- - -ج- - -ل ‘ اŸي- - -دان ط- - -ي- - -ل- - -ة ا◊م- - -ل- - -ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ح-م-ل-ة ع-م-لت خÓ-ل-ها جميع
ال-تشس-ك-يÓ-ت ع-ل-ى اخ-تÓ-ف تياراتها ،على
اإق -ن -اع ال -ن -اخ -بÃ Úن -ح-ه-م ف-رصس-ة ت-اأدي-ة
ح-ق-ه-م وواج-ب-ه-م ا’ن-ت-خ-اب-ي’ ،سسيما واأن
ال -ره -ان ك -ب Òع -ل -ى ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ‘
اŸرحلة اŸقبلة.

فريال بوشسوية
تختلف طبيعة ا’نتخابات اÙلية عن غÒها
م-ن ا’سص-ت-ح-ق-اق-ات ،وع-ادة م-ا ي-ول-ي-ه-ا اŸواط-ن
اهتماما اأك“ ،Èاما كالطبقة السصياسصية التي ’
ت - -ك - -اد ت - -ف - -وت اŸشص - -ارك - -ة ‘ ه - -ذه اÙط - -ة
ا’نتخابية ،وهو ما يفسصر اŸشصاركة القوية فيها
’سصيما من قبل اŸعارضصة التي قل ما تقاطعها،
وه -و م -ا ي -فسص-ر اŸشص-ارك-ة ال-ق-ي-اسص-ي-ة لÓ-أح-زاب
السصياسصية فيها.
اŸشص -ارك -ة ت -ع -ززت ب -ع -د ال-ت-ح-اق تشص-ك-يÓ-ت
ق-اط-عت ا’سص-ت-ح-ق-اق-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة ،م-ث-ل-ما هو
الشص-اأن ب-ال-نسص-ب-ة ◊زب طÓ-ئ-ع ا◊ري-ات ب-ق-ي-ادة
علي بن فليسس ،كما ” تسصجيل مشصاركة قوية
للقوائم ا◊رة ،التي صصنعت ا◊دث ‘ اقÎاع
الرابع ماي اŸاضصي بنتائجها ،التي مكنتها من
ا◊صص -ول ع -ل -ى “ث -ي-ل ج-ي-د ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي
الوطني.
و‘ هذا السصياق توقع رئيسس حركة ›تمع
السصلم عبد اÛيد مناصصرة ،اأن نسصبة اŸشصاركة
‘ اÙل- -ي- -ات سص- -ت- -ف- -وق دون اأدن -ى شصك نسص -ب -ة
اŸشص-ارك-ة ‘ ال-تشص-ري-ع-ي-ات ،م-رج-ح-ا اأن تسص-جل
نسصبة قريبة من تلك اŸسصجلة ‘ العام ،2012
وتوقع ا’أم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الوطني

«ا’أفÓن» جمال ولد عباسس مشصاركة كبÒة نظرا
ل -ط-ب-ي-ع-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ،وذهب ال-ن-اط-ق ال-رسص-م-ي
ب -اسص -م ال -ت -ج -م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي صص-دي-ق
شصهاب ‘ نفسس ا’Œاه ،متوقعا نسصبة مشصاركة
قوية قياسصا اإ ¤التفاعل اŸسصجل طيلة ا◊ملة
ا’نتخابية.
اإ◊اح واإصصرار الطبقة السصياسصية على عدم
تفويت اأي ﬁطة انتخابية منطقي ،كونها تسصعى
ج- -اه- -دة اإ ¤ا’ن- -خ- -راط ‘ تسص -ي Òا÷م -اع -ات
اÙلية ،من خÓل حصصد اأك Èقدر ‡كن من
اÛالسس اŸن-ت-خ-ب-ة الشص-ع-ب-ي-ة ال-بلدية والو’ئية،
ت -اأشصÒة ’ Áك -ن اف -ت-ك-اك-ه-ا اإ’ ب-حصص-ده-ا وع-اء
ان -ت -خ -اب -ي ‘ اÙل -ي -ات ي -رسص -م مشص -ارك-ت-ه-ا ‘
التسصي ÒاÙلي.
ﬁل-ي-ات  2017ت-خ-ت-ل-ف “ام-ا ع-ن ال-طبعات
السص -اب -ق-ة ل-ع-دة اأسص-ب-اب ،و‘
مقدمتها السصياق الذي Œري
ف -ي -ه ،ح -يث ت -ع -يشس ا÷زائ-ر
–و’ ج- - -ذري- - -ا ‘ سص- - -ي- - -اق
اŸرور من اقتصصاد يقوم على
م- -داخ- -ي -ل اÙروق -ات ،اإ¤
اق-تصص-اد م-ت-ن-وع ي-ع-ت-م-د على
ق- -ط- -اع- -ات ح- -ي- -وي- -ة اأخ -رى
ك -الصص -ن -اع -ة وال -ف Ó-ح -ة واÿدم-ات والسص-ي-اح-ة،
وب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ك-خ-ي-ار ن-اج-ع
Ÿواجهة اŸرحلة اŸقبلة.
واإ ¤ذلك تاأكيد ا◊كومة وا’أحزاب السصياسصية
ع-ل-ى اأه-م-ي-ة م-راج-ع-ة ق-ان-و Êال-ب-ل-دية والبلدية،
ﬁفز كب Òللمنتخب Úوالناخب Úعلى حد سصواء،
’سص -ي -م -ا واأن اأب -رز ال -ع -راق -ي-ل ال-ت-ي ” ال-ت-وق-ف
عندها تخصس الصصÓحيات اÙدودة للمنتخبÚ
اÙلي ،Úالذين شصددوا على ضصرورة مراجعتها
’سصيما Ãا يسصمح بتلبية احتياجات اŸواطنÚ
وانشصغا’تهم اليومية التي توؤرقهم ،خيار حكيم ‘
ظ -ل اŸسص-ت-ج-دات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ف-رضصت –و’
اقتصصاديا عميقا ،و’ يختلف ا’أمر بالنسصبة للشصق
السص-ي-اسص-ي ال-ذي ي-ت-م-ي-ز ب-ت-ك-ريسس ال-دÁق-راط-ية
التشصاركية من قبل رئيسس ا÷مهورية ،التي تاأتي

ضصمن ا’إصصÓحات السصياسصية.
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية سصهرت
على تقد Ëكل الضصمانات’ ،سصيما منها ما تعلق
ب -ق -وائ-م ال-ن-اخ-ب Úال-ت-ي سص-ج-لت ح-ذف اأك Ìم-ن
م -ل -ي -ون ن -اخب م -ا ب Úم -ن واف-ت-ه-م اŸن-ي-ة وبÚ
اŸسص -ج -ل Úم -رت ،Úو–دث ال -وزي -ر ن -ور ال -دي-ن
بدوي عن ارتفاع عدد الناخب Úبـ  10باŸائة ‘
اآخر طبعة ،متجاوزا  22مليون ناخب.
الهيئة العليا Ÿراقبة ا’نتخابات التي يراأسصها
عبد الوهاب دربال ،رافقت بدورها كل اÿطوات
اŸتعلقة بتحضص Òا’قÎاع ،بدءا بتوزيع القاعات
وا’أرق- -ام ووصص- -و’ اإ ¤ي- -وم ا’قÎاع ،وت- -ك -تسص -ي
الهيئة التي اأقرها دسصتور  2016بالغ ا’أهمية،
وقد كانت التشصريعيات ا’أخÒة اأول Œربة لها،
م -ك-ن-ت-ه-ا م-ن اك-تسص-اب خÈة اسص-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ‘
اÙليات.
وق- - -د ج - -رت ا◊م - -ل - -ة
ا’نتخابية ‘ اأجواء ميزها
ال- -ه- -دوء والÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى
ا’ن -ت -خ -اب-ات وال-ره-ان-ات،
واإن سص -اده-ا ا’ن-ت-ق-اد وه-و
اأم- -ر ط- -ب- -ي- -ع- -ي ‘ سص -ب -اق
ان -ت -خ -اب -ي ،اإ’ اأن -ه-ا ك-انت
خالية من التجريح ،اأمر يعكسس تركيز الطبقة
السصياسصية على اإقناع الناخب Úبفرضس نفسصها ‘
اŸيدان’ ،سصيما واأن اÎŸشصح Úكانوا يقومون
بلقاءات جوارية مباشصرة ’ ،يكون فيها ا’إقناع اإ’
بفرضس وجهات النظر والبدائل.
من جهته ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس
اأرك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ال-ف-ري-ق اأح-مد
ق- -اي- -د صص- -ال- -ح اأك- -د ‘ اآخ- -ر خ- -رج -ة ل -ه ،ع -ل -ى
ا’إجراءات اŸتخذة كما جدد التاأكيد اأن «واجب
ا’أف-راد ال-عسص-ك-ري Úوﬂت-ل-ف ا’أسصÓ-ك ا’أم-نية
واجب مزدوج ،يتعلق الشصق ا’أول منه باŸشصاركة
‘ التصصويت Ãعية اإخوانهم اŸواطن ،Úتوافقا
مع ا’إجراءات اŸعمول بها...اأما الشصق الثاÊ
ف-ي-ت-م-ث-ل ‘ السص-ه-ر ع Èج-م-ي-ع م-راح-ل ال-ع-م-لية
ا’نتخابية ،على توف Òاأجواء اآمنة».

الرهان على التنمية اÙلية
يقلب موازين اŸشساركة
‘ ا’سستحقاقات

العدد
17498
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 2٣مليون ناخب يختارون ‡ثليهم
‘ اÛالسس اÙلية اليوم
ضسمانات بإاجراء انتخابات شسفافة ونزيهة
يشسرع اليوم  23مليون ناخب جزائري
‘ ع-م-ل-ي-ة ا’قÎاع ’خ-ت-ي-ار ‡ث-ل-ي-هم ‘
اÛالسس الشس -ع -ب -ي -ة ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ي-ة،
ع Èم- -راك- -ز ال- -تصس- -ويت ال- -ب -ال -غ ع -دده -ا
 12457م-رك-ز ب-ي-ن-ه-ا  342م-رك-ز ج-ديد،
ح- -يث ي- -ت- -ن- -افسس ع -ل -ى م -ق -اع -د اÛالسس
ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ية  9.562ق-ائ-م-ة ،منها
 8.728قائمة تخصس أاحزابا سسياسسية و717
قائمة للتحالفات و 151قائمة حرة.

حياة  /ك
وتعد ﬁليات  23نوفم ‘ 6 Èعهد التعددية
ا◊زبية ‘ ا÷زائر ،و 7منذ اسصتقÓل البÓد عام
 ،1962وذلك بعد انتخابات  1976و 1990و1997
و 2002و 2007و ،2012وهي ﬁطة مهمة ‘ ا◊ياة
السصياسصية للبÓد ،من أاجل ا◊فاظ على ا’سصتقرار،
ال -ذي ي -ت-ط-لب وضص-ع اŸصص-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ف-وق ك-ل
اعتبار ،مهما اختلفت اآ’راء .
وق -د ب -ل -غ ع-دد اÎŸشص-ح Úل-ه-ذا ا’سص-ت-ح-ق-اق
 165.000مÎشصح للمجالسس الشصعبية البلدية منهم
 ٪51،5دون سصن  ،40و ٪4،8تزيد أاعمارهم عن 60
سصنة ،و ٪25من ذوي اŸسصتوى ا÷امعي ٪59 ،ذوي
مسصتوى ثانوي ،و ٪16من ذوي اŸسصتوى ا’بتدائي،
‘ ح Úبلغ عدد اÎŸشصح Úلهذا اŸوعد من
العنصصر النسصوي . ٪18
أام-ا اÎŸشص-ح-ون ل-ل-م-ج-السس الشص-ع-ب-ي-ة الو’ئية،
فقد بلغ عددهم  ،16.600حيث أان  ٪48منهم ،تقل
أاعمارهم عن  40سصنة ،و ٪4،8تزيد أاعمارهم عن
 60سص -ن -ة ،و ٪28م- -ن اÎŸشص- -ح Úم- -ن ال- -ع -نصص -ر
ال- -نسص- -وي ،ك -م -ا ي -خ -ت -ل -ف -ون م -ن ح -يث اŸسص -ت -وى
التعليمي ،حيث أان  ٪34،5منهم من ذوي مسصتوى
ج-ام-ع-ي ٪52،5 ،ذوي مسص -ت -وى ث -ان -وي وأاسص -اسص -ي،
و ٪13ذوي مسصتوى ابتدائي.
وع -ن ال -ت -ح -ال -ف -ات ال -ت -ي سص-ت-دخ-ل غ-م-ار ه-ذه
ا’نتخابات بشصقيها البلدي والو’ئي ،فقد بلغت 4
–الفات ،متمثلة ‘ كل من تكتل الفتح والذي يضصم
 5أاح- -زاب (ا◊زب ال- -وط- -ن -ي ا÷زائ -ري ،ا◊زب
ال-وط-ن-ي ا◊ر ،ح-رك-ة ال-وط-ن-ي Úاأ’ح-رار ،ا÷ب-ه-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وج-ب-ه-ة ال-نضص-ال
ال -وط -ن -ي)– ،ال -ف ال -ب-ن-اء وال-ذي يضص-م  3أاحزاب

(ح-رك-ة ال-ن-هضص-ة،ج-ب-ه-ة ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة وحركة
البناء) ،و–الف الفجر والذي يضصم حزب( Úجبهة
ا÷زائر ا÷ديدة وحزب الفجر ا÷ديد)– ،الف
«ت - -اج» وال - -ذي يضص- -م  4أاح -زاب (ج-ب-ه-ة الشص-ب-اب
ال -دÁق -راط -ي ،ح -زب ال -ن-ور ا÷زائ-ري وال-ت-ج-م-ع
الوطني ا÷مهوري وŒمع أامل ا÷زائر).
وا÷دير باإ’شصارة أان هذا ا’سصتحقاق يجري ‘
ظ -ل ضص -م -ان -ات ج -دي -دة ت -خصس شص-ف-اف-ي-ة ون-زاه-ة
ا’قÎاع ،وذلك طبقا للدسصتور اŸعدل ‘ شصهر
فيفري  ،2016والتعديÓت اŸتضصمنة ‘ القانون
ا÷ديد اŸتعلق بالنظام ا’نتخابي.

ثا Êاختبار للهيئة العليا Ÿراقبة ا’نتخابات
كما تعد هذه ا’نتخابات ا’ختبار الثا Êللهيئة
ال -ع -ل -ي -ا اŸسص -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة ا’ن -ت -خ -اب-ات ،ب-ع-د
ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -تشص -ري-ع-ي-ة ال-ت-ي ج-رت ‘  4ماي
الفارط ،وسصتعمل الهيئة العليا اŸسصتقلة Ÿراقبة
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ع- -ل -ى ت -ع -زي -ز دوره -ا ‘ م -راق -ب -ة
ا’ن -ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة ‘ ،إاط-ار ال-دسص-ت-ور اŸع-دل
سصنة  ، 2016الذي بادر به رئيسس ا÷مهورية ،والذي
عزز اŸسصار الدÁقراطي من خÓل ضصمانات غÒ
مسصبوقة تتعلق بنزاهة وشصفافية ا’نتخابات.
وي -ذك -ر أان آاخ -ر ان-ت-خ-اب-ات ﬁل-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
أاجريت يوم  29نوفم ،2012 Èبلغت نسصبة اŸشصاركة
فيها  ٪26،44بالنسصبة للمجالسس البلدية ،و٪92،42
بالنسصبة للو’ئية ،أاي بنسصبة عامة بلغت  ،٪43وقد
حاز حزب جبهة التحرير الوطني حصصة اأ’سصد من
خÓل تربعه على  1000بلدية من أاصصل 1541

Óرصسفة والطرقات وتنظيف اÙيط
أاحياء اسستفادت من تهيئة ل أ

اÛالسس اŸنتخبة مطالبة بالتحول إا ¤جهاز تخطيطي لتنفيذ اŸشساريع التنموية

ع -رفت ال -ع -دي -د م-ن ال-ب-ل-دي-ات م-ؤوخ-را إاع-ادة
’رصس-ف-ة وطÓ-ئ-ه-ا وت-ق-ل-ي-م
ت -ه-ي-ئ-ة ل-ل-ط-رق-ات وا أ
’ط- -ن- -ان م- -ن
’ه- -م م- -ن ذلك رف- -ع ا أ
’شس - -ج- -ار وا أ
ا أ
ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة ال-ي-وم-ي-ة والصس-ل-ب-ة اŸتكدسسة
منذ شسهور ،وبقدر ما “ثل مشساكل يومية تنغصس
اŸواطن Úبالعاصسمة ،إا’ أانها صسورة تعكسس جملة
م-ن ا’نشس-غ-ا’ت ال-ت-ي ت-ن-ت-ظر اŸنتخب ÚاÙليÚ
ا÷دد بعد  23نوفم.2017 È

سسعاد بوعبوشس
اسصتبشصر الكث Òمن سصكان بلديات العاصصمة Ãختلف
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي مّسص-ت أاح-ي-ائ-ه-م ف-م-ن ت-ع-ب-يد الطرقات
وت -ن -ظ-ي-ف ال-ب-ال-وع-ات إا ¤ت-ه-ي-ئ-ة اŸسص-اح-ات اÿضص-راء
وتسصييجها إا ¤نقل القمامة بصصفة يومية وتعليق حتى
ا◊اويات الصصغÒة من أاجل ضصمان نظافة اÙيط من
خÓل Œنيد العمال وإاخراج العتاد Ãا فيها اآ’ليات
الكبÒة إا ¤اŸيدان ،تفاعل وإان جاء مناسصباتيا إا’ أانه
أاعاد ا◊ياة لهذه اأ’حياء ’ سصيما الشصعبية منها.
هذه العمليات وإان جاءت متأاخرة ’سصتغÓل اŸيزانية
اŸت -ب -ق -ي -ة ‘ إا‚از اŸشص -اري -ع ال -ت -ن -م-وي-ة ب-ال-ك-ث Òم-ن
ال-ب-ل-دي-ات بسص-بب ح-ا’ت ا’نسص-داد ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا بعضس
اÛالسس اŸنتخبة ،أاو لعدم ا’تفاق على كيفية صصرفها
و–دي- -د اأ’ول- -وي- -ات ،و‘ ك- -ث Òم -ن اأ’ح -ي -ان ت -ع -ارضس
اŸصصالح ،ما انعكسس على تسصي Òأاصصغر اŸشصاريع ،إا’
أان -ه -ا ت -زام -نت م -ع ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة م-ا حّ-ت-م ع-ل-ى

اÛالسس اŸنتهية عهدتها اسصتغÓلها قبل اسصتعادتها ،أاو
هي مبادرة لتحفيز الناخب Úعلى اإ’د’ء بأاصصواتهم يوم
ا’قÎاع مثلما فسصره البعضس؟.
أاعرب الكث Òمن اŸواطن Úعن أاملهم ‘ أان تتكرر
عمليات تهيئة وتنظيف اÙيط لتصصبح ضصمن الÈنامج
السصنوي وعدم اقتصصارها على اŸناسصبات ،حتى تكون
بالفعل اÛالسس اŸنتخبة ‘ خدمة تطلعاتهم ،وتضصع
بصص-م-ت-ه-ا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ‘ إاط-ار –م-ل-ه-ا ل-ك-امل
مسصؤوولياتها والتفاعل من خÓل الوعي بدورهم ‘ مسصار
ال -ت -ن -م -ي -ة ،و–سص Úاإ’ط -ار اŸع-يشص-ي ل-ل-م-واط-ن وج-لب
ا’سصتثمارات اŸنتجة اأ’ك ÌمÓئمة مع اأ’قاليم ،على
اع- -ت- -ب- -ار أان- -ه- -ا “ث- -ل أاك Ìاأ’سص- -ال- -يب Œسص -ي -دا Ÿب -دأا
الÓمركزية ،وأاقرب الهيئات الرسصمية إا ¤اŸواطن،Ú
ح -يث ت -ع -ايشس مشص -اك -ل -ه-م ال-ي-وم-ي-ة وت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ل-ب-ي-ة
حاجاتهم ا’جتماعية وا’قتصصادية ‘ إاطار الصصÓحيات
وا’ختصصاصصات التي يخّولها لها القانون.
‘ اŸقابل ينتظر أان يدرك أاعضصاء اÛالسس البلدية
والو’ئية اŸنتخب Úا÷دد حجم اŸسصؤووليات اŸلقاة
ع -ل -ى ع -ات -ق -ه -م ’سص-ي-م-ا ‘ ظ-ل ال-ظ-روف ا’ق-تصص-ادي-ة
والسصياسصية التي “ر بها البÓد ،التي –تم عليها أان تكون
أاك Ìتفاعلية ومبادرة وعدم انتظار دعم الدولة ومركزية
ال- -ق- -رار ،م- -ن خÓ- -ل –ول- -ه- -ا إا ¤ج- -ه -از ت -خ -ط -ي -ط -ي
بصصÓحيات تنفيذية Ÿشصروعات تنموية ،وأاداة –ريك
اÛتمع باإ’ضصافة إا ¤توف Òالبيئة الصصحية التي تسصاعد
اŸواطن Úعلى اسصتثمار مواردهم وطاقاتهم للمشصاركة،
واŸسصاهمة ‘ العملية التنموية .

أازيد من  500أالف ناخب ببومرداسس

الصسندوق يفصسل اليوم ب ÚاŸتنافسسÚ
ي- -ت- -وج- -ه ،صس -ب -اح ال -ي -وم ،م -واط -ن -و و’ي -ة
بومرداسس ،على غرار باقي و’يات الوطن ،إا¤
صس-ن-ادي-ق ا’قÎاع ل-ت-أادي-ة واجبهم ا’نتخابي
وسس- - -ط ظ- - -روف ت- - -ن - -ظ - -ي - -م - -ي - -ة أاخ - -ذت ك - -ل
ا’ح -ت -ي -اط -ات ال Ó-زم-ة م-ن –ضسÒات م-ادي-ة
’‚اح اŸوعد ،وقد أاحصست مديرية
وبشسرية إ
التنظيم والشسؤوون العامة أازيد من  500أالف
مسسجل Ãا فيهم اŸسسجلون ا÷دد الذين بلغوا
السس-ن ال-ق-ان-وŸ Êم-ارسس-ة ح-ق-ه-م ال-دسس-ت-وري ‘
التصسويت واختيار ‡ثليهم باÛلسس الو’ئي
واÛالسس البلدية الـ.32

بومردآسس :ز /كمال

وضص- -عت و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس ك- -ل الÎي- -ب- -ات اإ’داري- -ة
واŸادية الضصرورية للسصهر على ‚اح العملية ا’نتخابية
اŸصصÒية ،كما تعهد وا‹ الو’ية عبد الرحمان مدÊ

فواتيح «بالسصهر على شصفافية ا’قÎاع والوقوف على
مسصافة واحدة ب Úكل اŸتنافسص Úوالعمل على إا‚اح
هذا العرسس الدÁقراطي ،مع تثم Úكافة اÛهودات
التي بذلها إاطارات الو’ية انطÓقا من عملية التحضصÒ
إا ¤يوم ا’سصتحقاق».
مع اإ’شصارة أان و’ية بومرداسس شصهدت تنافسس 227
قائمة انتخابية منها  4حرة و 16قائمة و’ئية للفوز بأاكÈ
عدد من مقاعد اÛالسس البلدية اŸقدرة بـ 542مقعد
و 43مقعدا للمجلسس الو’ئي وهذا طيلة أايام ا◊ملة ‘
ﬁاولة ’سصتمالة أاصصوات الناخب Úوهم وحدهم الذين
سصيحددون مصصÒهم اليوم وإاخراج من يرونه اأ’صصلح
ل -ق -ي -ادة اŸرح-ل-ة ال-ق-ادم-ة Ÿدة  5سص-ن-وات ع-ن ط-ري-ق
الصصندوق الذي سصيحسصم اŸعركة ا’نتخابية ويفصصل بÚ
اŸتنافسص Úعلى أامل أان تتحقق آامال اŸواطن Úويكون
اŸنتخبون ‘ مسصتوى الثقة واŸسصؤوولية اŸلقاة على
عاتقهم.

»æWh

الخميسس  23نوفمبر  2017م
الموافق لـ  04ربيع اأ’ول  1439هـ

’جواء العامة لÓقÎاع
الناخبون إاسشتحسشنوا ا أ

انطÓق عملية التصشويت باŸكتب ÚاŸتنقل Úببلديتي بيطام وكيمل
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Œنيد كل اإ’مكانات لضشمان السش Òا◊سشن لÓنتخابات

’وراسس باتنة ،عملية التصشويت باŸكتب ÚاŸتنقل Úببلديتي بيطام وكيمل ‘ ،إاطار ا’نتخابات
انطلقت ،أامسس ،بعاصشمة ا أ
اÙلية لتجديد اÛالسس الششعبية البلدية واÛلسس الو’ئي ،حيث ” ضشبط كل الÎتيبات اŸتعلقة بإاجراء عملية التصشويت
‘ ظروف جيدة.

ناخبو اŸكتب ÚاŸتنقل :Úصشوتنا
اليوم من أاجل مسشتقبل ا÷زائر

باتنةŸ :وشسي حمزة
ت -ن -ق -ل ‘ سش -اع -ة م -ت -ق -دم -ة م-ن الصش-ب-اح،
اأ’ع -وان اŸك -ل -ف -ون ب -ت -أاط Òال-ع-م-ل-ي-ة .وضش-م
اŸكتب اŸتنقل لبلدية بيطام التابعة إاداريا
لدائرة بريكة أاك Ìمن  250ناخب وناخبة،
ب- -ع -دة مشش -ات -ي ،وق -د سش -خ -رت ال -ب -ل -دي -ة ك -ل
اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة وال-ل-وج-يسشتية
ليتمكن الناخب Úمن أاداء واجبهم ‘ ظروف
ع -ادي -ة أاسش-وة ب-ن-اخ-ب-ي اŸراك-ز ال-ث-اب-ت-ة ،وق-د
ج -رت ،أامسس ،ع -م -ل -ي -ة ال -تصش -ويت ‘ ظ-روف
عادية جدا ميزها اإ’قبال اŸعت Èللناخب‘ Ú
اŸكتب ÚاŸتنقل ،Úبحسشب ما أاكدته بعضس
اأ’صشداء الواردة من هناك.
وب-ب-ل-دي-ة ك-ي-م-ل ،شش-رع ال-ن-اخ-بون ‘ عملية
ال-تصش-ويت ب-اŸك-تب اŸت-ن-ق-ل ب-ال-ف-رع ال-ب-ل-دي
الدرمون على مسشافة  218كلم مرورا بإاقليم
و’ية بسشكرة نظرا ’نعدام طريق يربط طريق
مقر البلدية بالفرع البلدي ،حيث أان القافلة
انطلقت ‘ السشاعات اأ’و ¤من الفجر لتكون
على اŸوعد منذ انطÓق عملية التصشويت
على السشاعة الثامنة.
وأاكد ،أامسس ،عديد الناخبÃ Úكتبي كيمل
وبيطام اŸتنقل ،Úاأ’جواء العامة التي ميزت
عملية التصشويت التي انطلقت ،أامسس ،حيث
ت -ن -ق -لت ب -اك-را ال-ق-اف-ل-ت Úال-ت-ي ج-ابت ع-دي-د
اŸشش -ات -ي وال-ق-رى ،ل-درج-ة وصش-ول الصش-ن-دوق
ل -ك -ل اŸن -ازل اŸع-ن-ي-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ،وشش-ه-د
اŸك-تب إاق-ب-ا’ م-ع-تÈا ل-ل-ن-اخ-ب Úل-ل-ت-عب Òعن
أاصش-وات-ه-م ،وق-د شش-ه-د م-ك-تب ك-ي-م-ل اŸت-ن-ق-ل
نفسس اأ’جواء من الششفافية والتنظيم اÙكم،
م -ن ع -ت -اد وام -ن وم -ؤوط -ري -ن ،وح -ت-ى ‡ث-ل-ي

اأ’ح -زاب اŸت -ن -افسش -ة ،حضش-ر ‡ث-ل-ون ع-ن-ه-م
اسشتحسشنوا اأ’جواء العامة للتصشويت.

هيئة مراقبة ا’نتخابات تسشتحسشن
الظروف العامة للتصشويت
أاك -دت ،أامسس ه -ي -ئ -ة م -راق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات
Óجواء
اÙل-ي-ة ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،اسش-ت-حسش-ان-ها ل أ
العامة التي ميزت انطÓق عملية التصشويت
Ãكتبي بيطام وكيمل اŸتنقل ،Úحيث أارسشلت،
Óشش-راف ع-ل-ى ا’ن-تخابات
ال-ل-ج-ان ال-ب-ل-دي-ة ل -إ
واللجان اŸكلفة Ãراقبتها تقارير تؤوكد السشÒ
ا◊سشن لعملية التصشويت ،حيث  ⁄يتم تسشجيل
أاي نقائصس أاو Œاوزات مهما كان نوعها.
وب- - -دوره- - -م أاشش- - -اد ‡ث- - -ل - -و اÎŸشش - -حÚ
باإ’مكانيات اŸادية والبششرية التي سشخرتها
الو’ية لتمك Úسشكان اŸناطق النائية ببلديتي
بيطام وكيمل من التعب Òا◊ر عن أاصشواتهم
‘ ا’ن- -ت- -خ- -اب -ات اÙل -ي -ة ،ك -م -ا أان ‡ث -ل -ي
اÎŸششح Úأاكدوا حياد اإ’دارة وششفافيتها ‘
ال- -ي- -وم اأ’ول م -ن ا’قÎاع ب -ال -نسش -ب -ة لسش -ك -ان
اŸناطق النائية بالو’ية باتنة.
ونشش ‘ Òاأ’خ Òأان صشندوقي ا’نتخاب
اÿاصش Úب -اŸك -اتب اŸت -ن -ق -ل -ة سش-يسش-ت-ق-رون
مسشاء اليوم Ãقر دائرتي بيطام وكيمل لتمكÚ
الناخب Úوالناخبات اŸتخلف Úمن ا’نتخاب
اليوم اÿميسس ،كما ينصس على ذلك قانون
ا’نتخابات ،على أان تتم عملية الفرز ‘ نفسس
ت -وق -يت ع -م -ل -ي -ة ف -رز الصش -ن -ادي -ق اŸوج-ودة
باŸكاتب الثابتة.

ب -دوره -م ات -ف -ق ال -ن -اخ -ب -ون ال-ذي-ن عÈوا،
أامسس ،عن أاصشواتهم ‘ ﬁليات نوفم2017 È
Ãكتبي كيمل وبيطام اŸتنقل ،Úعن ارتياحهم
ال-ك-ب Òلسش Òال-ع-م-ل-ي-ة ،م-ؤوك-دي-ن أان-هم خرجوا
رغ -م الÈد الشش -دي -د ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ صش -ن -اع-ة
مسش-ت-ق-ب-ل ا÷زائ-ر ،واسش-ت-ك-م-ال مسشÒة ال-ب-ناء
والتششييد ،وإان اختلفت مطالبهم من رئيسس
ب -ل -دي -ة ك-ي-م-ل وب-ي-ط-ام إا’ أان-ه-م ات-ف-ق-وا ع-ل-ى
ضش -رورة ال -تصش-ويت ب-ك-ث-اف-ة Ÿم-ارسش-ة ح-ق-ه-م
اŸكفول دسشتوريا ،كما ،أاكد أاحد اŸواطنÚ
الذي كان رفقة بعضس أافراد عائلته على موعد
مع العرسس الدÁقراطي كما وصشفه ،متمنيا
م- -ن ج- -م- -ي- -ع ا÷زائ- -ري Úأان ي- -ك -ون -وا ال -ي -وم
اÿميسس ‘ اŸوعد و‘ مسشتوى التحديات
الراهنة.

اسشتكمال التحضشÒات اÿاصشة
بإا‚اح اإ’نتخابات
اسش-ت-ك-م-لت ع-اصش-م-ة اأ’وراسس ب-ات-ن-ة ك-ام-ل
–ضشÒات -ه -ا إ’‚اح ا’سش-ت-ح-ق-اق ا’ن-ت-خ-اب-ي
اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ه ال-ي-وم اÿم-يسس  23نوفمÈ
بتوف Òكل اإ’مكانيات اŸادية والبششرية ،على
غ-رار Œه-ي-ز م-راك-ز ا’ن-ت-خ-اب وك-ل ال-وث-ائ-ق
اŸت -ع-ل-ق-ة ب-تسش-خ Òال-ع-م-ال واŸوظ-ف Úل-ه-ذا
ا◊دث الوطني الهام.
وب -خصش -وصس ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -اخ -ب -ة ل -ع-اصش-م-ة
ا’وراسس باتنة فيقدر عدد سشكان الو’ية باتنة
بـ 1.245.030مواطن 808071يÎكز باŸنطقة
ا◊ضشرية و 478761مواطن يعيشس ‘ اŸناطق
ال -ري -ف -ي -ة  627.054م -ن -ه -م Áث -ل ال -ه -ي -ئ -ة
اإ’ن-ت-خ-ابية 338357 ،م -ن -ه-م رج-ال و288697
نسشاء ،وÁثل عدد الناخب Úما نسشبته 49.47
باŸائة من عدد السشكان ،وبلغ عدد مؤوطري
اŸكاتب ‘ آاخر انتخابات تششريعية لـ 4ماي
اŸاضشي  1930مؤوطر وعدد اŸكاتب 1457
وعدد اŸراكز  386مركز ،ومن اŸنتظر إان
يتضشاعف العدد هذه اŸرة كون الو’ية مقبلة
على انتخاب أاعضشاء اÛلسس الو’ئي وكذا
أاعضش - -اء › 61لسس ب -ل -دي ب -ي-ن-ه-م م-رك-زي-ن
متنقل Úبكل من بلديتي بيطام وكيمل ،ويرمز
للو’ية بالرمز  ،05بها  21دائرة و 61بلدية.

ا’نتخابات اÙلية

زهاء مليون مسشجل ينتخبون ‘  612مركز بسشطيف
ي -ت -وج -ه ال -ن -اخ -ب-ون ،ال-ي-وم ،ب-و’ي-ة
سش -ط -ي -ف إا ¤م-راك-ز ا’قÎاع ’خ-ت-ي-ار
أاعضش -اء اÛالسس الشش-ع-ب-ي-ة بـ 60بلدية،
وأاعضشاء اÛلسس الششعبي الو’ئي .وقد
’داري-ة وال-قضش-ائ-ي-ة
ات -خ -ذت اŸصش-ال-ح ا إ
’‚اح
’م- -ن- -ي- -ة ك- -اف- -ة الÎت -ي -ب -ات إ
وا أ
اŸوعد ،على أان تسشلم أاوراق ا’نتخاب
إا ¤اŸكاتب واŸراكز ،صشباح اليوم ،طبقا
للقانون.
وق-د ق-درت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ل-ل-و’ي-ة ،ب-عد
اŸراج -ع -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ال -ع -ادي-ة ‘ أاك-ت-وب-ر
اŸاضشي بـ 989504مسشجل سشيؤودون واجبهم
ا’ن-ت-خ-اب-ي ‘  612م-رك-ز ،م-ن-ها  595مركز
ﬂتلط و 8مراكز للرجال و 9مراكز للنسشاء،
فيما بلغ عدد اŸكاتب  2215مكتب ’نتخاب
 55عضشوا ‘ اÛلسس الو’ئي ،و 44عضشوا ‘
اÛلسس الششعبي البلدي لعاصشمة الو’ية.
ت-ن-ط-ل-ق ،صش-ب-ي-ح-ة ال-ي-ومÃ ،ختلف
أاق-ال-ي-م و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ،عملية Œديد
اÛالسس الشش -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة Ãع-ي-ة
اÛلسس الو’ئيÃ ،ششاركة  143قائمة
ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة و11
قائمة خاصشة باÛلسس الو’ئي.

تيبازة :عÓء ملزي
ما يلفت ا’نتباه ‘ قوائم اÎŸششحÚ
Ùليات هذه السشنة بتيبازة ،تلك القفزة
النوعية التي ششهدها حزب ا◊ركة الششعبية
ا÷زائرية الذي “كن من اقÎاح  23قائمة
بلدية ،إاضشافة إا ¤القائمة الو’ئية مقابل 28
ق -ائ -م -ة ل -ك-ل م-ن ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
وال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي الدÁقراطي بالبلديات.

وتشش -ك -ل ب -ل-دي-ة سش-ط-ي-ف ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة
البلدية اأ’و ‘ ¤عدد اŸسشجل Úبـ213782
مسشجل ‘  50مركزا و 403مكتب.
وقد ترششح لهذا اŸوعد ا’نتخابي أازيد
من  5000مÎششح على مسشتوى الو’ية ،منهم
حوا‹  1000مÎششح للمجلسس الششعبي الو’ئي
ع-ن ع-دي-د ال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ي-ة ،حيث أانه
ب -ع -د ان -ت -ه -اء اآ’ج -ال ال -ق-ان-ون-ي-ة ” ،إاحصش-اء
القوائم اÎŸششحة وبلغ عددها  386قائمة،
وه -ي م -وزع -ة ك -م -ا ي-ل-ي :اÛالسس الشش-ع-ب-ي-ة
ال -ب -ل-دي-ة  ،372ع  60 È- - - - - -ب-ل-دي-ة ب-ال-و’ي-ة،
و 14قائمة للمجلسس الششعبي الو’ئي ،فيما
ب-ل-غ ع-دد ال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ي-ة 18 :حزبا،
و–الف واحد وهو –الف تاج ،وقائمة حرة
باÛلسس الششعبي البلدي.
وق -د ج -رت ا◊م -ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ أاج-واء
وع -ادي-ة ،ب-حسشب ت-ق-ي-ي-م وا‹ ال-و’ي-ة ،ن-اصش-ر

معسشكري ،الذي دعا اŸواطن Úللتوجه بقوة
إا ¤صش -ن -ادي -ق ا’قÎاع ’خ -ت -ي -ار اأ’حسش -ن ‘
تسشي Òالششؤوون اÙلية .كما قامت مصشا◊ه
بالتعاون مع هيئات أاخرى بحملة –سشيسشية
للموعد ا’نتخابي.
أاما على صشعيد التحضشÒات اأ’منية ،فقد
اتخذت كافة اإ’جراءات ،خاصشة من طرف
مصشالح اأ’من الوطني ،والتي سشتسشخر حوا‹
 5آا’ف ع- -نصش -ر ل -ت -أام ÚاŸراك -ز واŸك -اتب
ا’نتخابية والعملية ككل ‘ نطاق اختصشاصشها
اŸتمثل ‘  152مركز .ونفسس الششيء بالنسشبة
ل-ل-م-ج-م-وع-ة اإ’ق-ل-ي-م-ية للدرك الوطني لو’ية
سشطيف ،والتي بدورها اتخذت كل اإ’جراءات
لتأام Úالعملية ‘ نطاق اختصشاصشها اإ’قليمي
‘ حوا‹  460مركز انتخابي.

سسطيف :نورالدين بوطغان

Œديد اÛالسس الششعبية البلدية والو’ئية بتيبازة

 143قائمة بلدية و 11و’ئية ‘ اŸوعد اليوم
فيما تراجع حزب تاج بالرغم من –الفه
م- -ع ا◊زب ال- -وط- -ن -ي ا÷م -ه -وري وأاع -د 3
قوائم بلدية فقط Ãعية قائمة اÛلسس
الو’ئي ،بحيث يظهر جليا أاّن هذه التششكيلة
السشياسشية التي “كنت من اسشتقطاب عدد
كب Òمن اŸتعاطف ÚواŸناضشل Úحّ” Ú
تششكيلها سشنة  ،2012تششهد تراجعا فظيعا
‘ هذه الفÎة ا◊رجة ،اأ’مر يكاد ينطبق
ع -ل -ى ذلك “ام -ا ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اأ’ح-زاب
اÙسشوبة على التيار اإ’سشÓمي ،بحيث ⁄
تقÎح حمسس سشوى  9قوائم بلدية فقط،

Ãعية قائمة اÛلسس الو’ئي .كما اقÎحت
ح-رك-ة اإ’صشÓ-ح ال-وط-ن-ي ق-ائ-م-ت Úب-ل-ديتÚ
فقط Ãعية قائمة اÛلسس الو’ئي واكتفى
التكتل الذي يجمع حركة النهضشة وحركة
ال-ب-ن-اء وح-زب ال-ع-دال-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ب-ع-رضس 3
ق -وائ -م ب -ل -دي-ة ف-ق-ط .م-ع اإ’شش-ارة ه-ن-ا إا¤
ال -ط -ف -رة ال -ن -وع-ي-ة ال-ت-ي أاح-دث-ت-ه-ا ا÷ب-ه-ة
الوطنية ا÷زائرية التي “كنت من عرضس
 18ق -ائ -م -ة ب-ل-دي-ة Ãع-ي-ة ق-ائ-م-ة اÛلسس
الو’ئي ،كما عرضس حزب العمال  11قائمة
بلدية Ãعية قائمة اÛلسس الو’ئي.

’ق-ليمية للدرك
جّ-ن-دت اÛم-وع-ة ا إ
ال- -وط -ن -ي ب -وه -ران ج -م -ي -ع إام -ك -ان -ات -ه -ا
ووسش -ائ -ل -ه -ا ال -بشش -ري -ة واŸادي -ة لضش -م-ان
’م- -ن والسش Òا◊سش- -ن لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات
ا أ
اÙل- -ي- -ة اŸق- -ررة ،ال- -ي- -وم اÿم- -يسس 23
ن -وف -م ،Èب -حسشب م -ا ع -ل-م ل-دى اŸك-ل-ف-ة
’ول
’عÓم لدى اÛموعة ،اÓŸزم ا أ
با إ
لوصشيف إاÁان.
أافادت لوصشيف ‘ تصشريح لـ «الششعب» ،أانه
«” ات -خ -اذ ›م -وع-ة م-ن ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة
واإ’ج - -راءات اأ’م - -ن - -ي - -ة إ’‚اح ال - -ع- -م- -ل- -ي- -ة
ا’نتخابية ،وذلك عن طريق اŸراقبة العامة
Óقليم ،خاصشة ضشمان ا◊ماية والتأام Úلـ572
ل إ
مكتب و 95مركز تصشويت يقع ضشمن إاقليم
اخ -تصش -اصس ال -درك ال -وط -ن -ي ب-وه-ران وال-ت-ي
جنّدت لوحدها  285مركز تصشويت.
وأاك - - -د ن - - -فسس اŸصش - - -در ،أاّن «ﬂت - - -ل - - -ف
التششكيÓت اŸرابطة ع Èكافة تراب الو’ية
‘ ح -ال -ة ج -اه -زي -ة دائ -م -ة وع-م-ل-ي-ات-ي-ة م-ن-ذ

انطÓق ا◊ملة ا’نتخابية وسشتواصشل مهامها
إا ¤غ -اي -ة ن -ه -اي -ة اŸوع -د ا’ن -ت -خ-اب-ي وذلك
بضشمان حضشور دائم ووقائي وردعي ‘ أاماكن
التجمعات السشكانية وع Èطرق اŸواصشÓت
واŸناطق ا◊ضشرية والششبه حضشرية الواقعة
ضشمن ا’ختصشاصس اإ’قليمي للدرك الوطني».
ك-م-ا أاع-ل-نت ن-فسس اŸت-حّ-دث-ة ع-ن ت-ك-ث-ي-ف
الدوريات وا◊واجز ع Èطرق اŸواصشÓت
وح -رك-ة ال-ن-ق-ل الÈي ل-لسش-ل-ع وال-بضش-ائ-ع وك-ذا
م -راق -ب-ة ت-ن-ظ-ي-م اأ’سش-واق اأ’سش-ب-وع-ي-ة ،ب-غ-ي-ة
ﬁاربة ا÷رÁة بكافة أاششكالها والسشهر على
ت-وف Òاأ’م-ن والسش-ك-ي-ن-ة ال-ع-م-ومية للمواطنÚ
وضش -م -ان السش -ي-ول-ة اŸروري-ة ،وذلك ب-اŸوازاة
وتدعيم تششكيل اŸراقبة بدوريات Ùاربة
الهجرة غ Òالششرعية التي عرفت مؤوششراتها
ارت -ف -اع-ا خ-طÒا خÓ-ل الشش-ه-ري-ن اأ’خÒي-ن،
وفقما أاشش Òإاليه.

وهران :براهمية مسسعودة

 542.350ناخب بتيارت

كل الظروف مهيأاة إ’‚اح اŸوعد ا’نتخابي
’ع Ó- - -م
أاف- - - -اد مصش - - -در ÿل - - -ي - - -ة ا إ
وا’تصش -ال ل-دي-وان و’ي-ة ت-ي-ارت ،أان
ع - -دد ال - -ن- -اخ- -ب Úب- -ال- -و’ي- -ة ي- -ق- -در
 ،542.350م - -ن - -ه- -م  290.079رجال
و 248.271نسش-اء .ب-ي-ن-م-ا ي-ق-در ع-دد
مراكز ا’نتخاب  293مركز ،منها 79
ل -ل -رج-ال و 75ل -ل -نسش-اء و 139مركز
ﬂت -ل -ط .أام -ا ع -دد اŸك -اتب ف -ع -دده-ا
 1493مكتب ،منها  776للرجال و776
للنسشاء.
وب- - -حسشب ن - -فسس اŸصش - -در ،ف - -إان ع - -دد
ال-تشش-ك-يÓ-ت السش-ي-اسش-ي-ة ال-ت-ي ت-تنافسس على
ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة  13ق-ائ-م-ة للمجلسس
الششعبي الو’ئي و 254قائمة تتنافسس على
اÛالسس البلدية  42بو’ية تيارت.
ب-ي-ن-م-ا سش-خ-ر ل-ت-أاط Òال-ع-ملية ا’نتخابية
’مكانات اŸادية
 22.000مؤوطر وجميع ا إ
’من والدرك
والبششريةÃ ،ا فيها مصشالح ا أ
الوطني وا◊ماية اŸدنية والسشلك الطبي
وسش -واق وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل ،ال-ت-ي وف-رت ›ان-ا
للتوجه إا ¤مراكز ا’قÎاع.

 1700ششرطي للسشهر على
ضشمان السش Òا◊سشن لÓقÎاع
’م-ن ال-و’ئ-ي ل-و’ي-ة
ج -ن -دت م -دي -ري -ة ا أ
ت-ي-ارت  1700شش-رط-ي –سش-ب-ا لÓ-نتخابات
اÙلية التي Œري فعالياتها اليوم.
’عÓ-م Ÿدي-ري-ة
وب -حسشب ب -ي -ان خ -ل-ي-ة ا إ
’م -ك -ان -ات
’م- -ن ،ف -ق -د ” ت -وف Òك -اف -ة ا إ
اأ
اŸادي -ة وال -بشش -ري -ة ،ح-يث ” Œن-ي-د 1700
شش- -رط- -ي ،م -ق -ح -م Úل -ل -ت -دخ -ل اŸب -اشش -ر،
وإ’‚اح اŸوع- -د ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي ج ّ-ن -دت
السشلطات اŸعنية  11380مؤوطر ‘ ﬂتلف
اŸسشتويات من أاجل ضشمان سشÒورة أافضشل
للعملية ا’نتخابية ،من بينهم  10360مؤوطر
Ãكاتب التصشويت وÃ 1020ختلف اŸراكز
اŸع - -ت - -م- -دة .م- -ع اإ’شش- -ارة إا ¤أاّن ا’قÎاع
سشيجرى ،اليوم ،بـ 1036مكتب بـ 204مركز
وي -ع-ن-ى  536م -ك -تب ب-ف-ئ-ة ال-رج-ال ،ف-ي-م-ا
خصشصس  495مكتب للنسشاء وتبقى  5مكاتب
ﬂتلطة ب Úا÷نسش .Úأاما عن تعداد الهيئة
ال -ن -اخ -ب-ة ف-ق-د ت-وق-ف ‘ ن-ه-اي-ة اŸراج-ع-ة
ال-ع-ادي-ة ل-ه-ا ن-ه-اي-ة أاك-ت-وب-ر اŸنصش-رم ،ع-ن-د
 433335ناخب عقب تسشجيل  13698ناخب
ج - -دي- -د وشش- -طب  14958ن -اخب أ’سش -ب-اب
ﬂتلفة.

’ضشافة إا ¤باقي قوات الششرطة مقحمة
با إ
ك -ل -ه -ا ك -ق -وة دع -م م -ع ضش -م -ان أاداء اŸه-ام
العادية كباقي أايام السشنة مع تقد Ëأارقى
اÿدمات.
ومن أاجل ضشمان السش Òا◊سشن Ûريات
العملية ا’نتخابية ع Èبلديات ودوائر و’ية
تيارت ،سشيوزع عناصشر الششرطة عﬂ Èتلف
اŸراكز واŸكاتب ا’نتخابية اŸوزعة عÈ
ت -راب ب -ال-و’ي-ة ،سش-تسش-ن-د ل-ه-م م-ن خÓ-ل-ه-ا
م -ه -م-ة السش-ه-ر وال-ع-م-ل ع-ل-ى ضش-م-ان السشÒ
ا◊سشن لعملية ا’قÎاع.
ك -م -ا ” ات-خ-اذ ك-اف-ة ال-ت-داب Òال-وق-ائ-ي-ة
’م- -ن- -ي- -ة ال- -ت -ي م -ن شش -أان -ه -ا
’ج- -راءات ا أ
وا إ
اŸسشاهمة ‘ تأام Úوإا‚اح ،هذا اŸوعد
ا’ن-ت-خ-اب-ي ال-وط-نـي ،ع Èم-راح-ل-ه ال-ثÓ-ث
( )03التي Áر بها وهي قبل انطÓق عملية
ا’قÎاع ،ثم أاثناءه ،ثم بعد نهاية العملية.
’منية اŸتخذة
’جراءات ا أ
ومن جملة هذه ا إ
’م -اك -ن
ال- -ع- -م- -ل ع -ل -ى ح -م -اي -ة ﬂت -ل -ف ا أ
’قÎاع (Ãا ف -ي -ه -ا
اıصشصش- -ة ل -ع -م -ل -ي -ة ا إ
اŸراكز واŸكاتب ا’نتخابية) ،وهذا بوضشع
تعداد بششري من أافراد قوات الششرطة بهذه
’ماكن .العمل على خلق جو مÓئم لعملية
اأ
التصشويت من خÓل القيام بتنظيم وتوجيه
اŸواط- -ن Úخ- -ارج اŸراك- -ز ا’ن- -ت -خ -اب -ي -ة،
التأام Úالششامل للقطاعات ا◊ضشرية وكذا
اŸسشالك اŸؤودية إا ¤اŸراكز ا’نتخابية،
’م-ن-ي-ة اŸت-خ-ذة ع-ل-ى
’ج-راءات ا أ
ت-دع-ي-م ا إ
’م- -اك- -ن
مسش - -ت - -وى ﬂت - -ل - -ف ال- -ن- -ق- -اط وا أ
ا’سشÎات - -ي- -ج- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -ق- -دم خ- -دم- -ات
للمواطن.Ú
’ط - -ار ،ق - -امت اŸصش - -ل- -ح- -ة
‘ ن - -فسس ا إ
وÃن -اسش -ب -ة ا◊دث ب -ات-خ-اذ ك-اف-ة ال-ت-دابÒ
’منية التي من ششأانها ا◊فاظ على أامن
اأ
’شش-خ-اصس واŸم-ت-ل-ك-ات م-ن خÓ-ل ال-ع-مل
اأ
’ماكن العمومية التي
على تأامﬂ Úتلف ا أ
ع -ادة م -ا تشش -ه -د ح -رك -ة ك-بÒة ل-ل-م-واط-نÚ
’سشواق ،كذا أاماكن التصشويت) ،إا ¤جانب
(ا أ
العمل على تنظيم حركة اŸرور خÓل يوم
’قÎاع ،مع تدعيم مفÎق الطرق بالتعداد
اإ
ال - -بشش - -ري الÓ- -زم ،ك- -ذا م- -داخ- -ل وﬂارج
’حياء الرئيسشية التي
اŸدينة ،الششوارع وا أ
’خرى تششهد حركة مرور كثيفة ،وهذا
هي ا أ
كله من أاجل ا◊د من حوادث السش Òالتي
من اŸمكن وقوعها ،وبالتا‹ اŸسشاهمة ‘
ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى سشÒورة ا◊ي- -اة ال- -ع- -ادي- -ة
للمواطن Úالراغب ‘ Úالتسشوق.

تيارت :ع.عمارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الخميسس  23نوفمبر  2017م
الموافق لـ  04ربيع اأ’ول  1439هـ

Œنيد  2500شسرطي لتأام Úمرأكز أ’نتخاب

جاهزية تامة لتنظيم أ’نتخابات أÙلية Ãعسشكر

 986مكتب يفتح أبوأبه أمام ألناخب Úأليوم

تسشخ 39 Òضشابطا عموميا Ÿرأقبة
أ’نتخابات بسشيدي بلعباسس

ي -ت-ن-افسس ،أل-ي-وم16 ،ح-زب-ا سس-ياسسيا
على مقاعد أÛالسس ألشسعبية ألبلدية
بو’ية سسيدي بلعباسس ويسسعى  11حزبا
ل -ل-ظ-ف-ر بـ  39م-ق-ع-دأ ب-اÛلسس ألشس-عبي
أل -و’ئ-يÃ ،ج-م-وع  294ق-ائ-مة حزبية
منها –الف.Ú

سسيدي بلعباسش :غ شسعدو

تنطلق ،اليوم ،عملية ا’قتراع ’ختيار أاعضساء
المجالسس البلدية والو’ئية عبر الوطن ،بعد
أاشسواط من التنظيم الجاد والمحكم لها ،إالى
غاية نهاية فترة الحملة ا’نتخابية التي مرت
هي اأ’خرى في ظروف حسسنة وخالية من أاي
ت -ج -اوزات أاو اع -ت-داءات ع-ل-ى ال-ق-ان-ون ال-ع-ام
حسسب ت-ق-ي-ي-م ل-ل-م-نسس-ق ال-و’ئ-ي ل-ل-ه-يئة العليا
المسستقلة لمراقبة ا’نتخابات بو’ية معسسكر
السسيد الهاشسمي الشسيخ ،الذي ذكر في حديث
لـ «الشس- -عب» أان ك- -اف- -ة ال- -ت- -رت- -ي -ب -ات إ’ن -ج -اح
ا’سستحقاقات المحلية قد اتخذت بما فيها
ت-أاط-ي-ر م-راك-ز ا’ن-ت-خ-اب وم-ك-اتب ال-تصس-ويت
ب -ع -دد ه-ام م-ن ال-م-ؤوط-ري-ن ال-ذي-ن سس-خ-رت-ه-م
الجهات اإ’دارية المنظمة لÓسستحقاق ،حيث
تم تجنيد  11677مؤوطر ،على مسستوى 311
مركز انتخابي و 1446مكتب تصسويت بتراب
الو’ية ،كما يشسرف أاعضساء المداومة الو’ئية
لهيئة التنسسيق مع  46موثقا ومحضسرا قضسائيا
على مراقبة مكاتب التصسويت لضسمان شسفافية
ونزاهة ا’سستحقاقات المحلية.
في جانب آاخر ذكر المنسسق الو’ئي للهيئة

العليا لمراقبة ا’نتخابات الهاشسمي الشسيخ في
ح-دي-ث-ه لـ «الشس-عب» ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-اإ’خطارات
واإ’شس -ع -ارات ال -واردة ل -ل -ه -ي -ئ-ة خÓ-ل ال-ف-ت-رة
ال-م-اضس-ي-ة أان-ه ت-م تسس-ج-يل  9ق-رارات م-تعلقة
ب -ال -لصس -ق ال -عشس -وائ -ي وم-خ-ال-ف-ة ال-تشس-ك-يÓ-ت
الحزبية أ’ماكن اإ’شسهار والتعليق ،فيما وجه
 11إاخطارا لـ 11تشسكيلة حزبية مشساركة في
ا’نتخابات المحلية يتعلق بطلب إاكمال قوائم
ال -م -ت -رشس-ح-ي-ن بصس-وره-م إاذ ت-م تسس-ج-ي-ل ع-دة
مخالفات في هذا الشسأان.
من جهة أاخرى ،سسخرت مصسالح أامن و’ية
معسسكر أاكثر من  2500شسرطي لضسمان السسير
ال -ع -ادي ل -ل -م -وع -د ا’ن -ت -خ -اب -ي ع -ب -ر ق -ط -اع
اخ-تصس-اصس-ه-ا وال-ح-ف-اظ ع-لى اأ’من والسسكينة
العموميين يوم ا’قتراع ،أاين سستضسمن قوات
الشس -رط -ة ال-مسس-خ-رة ح-م-اي-ة م-ك-اتب وم-راك-ز
ا’ق -ت -راع ع -ل -ى مسس -ت -وى ق-ط-اع ا’خ-تصس-اصس
والمقدر عددها ب ـ  106مركز ،فيما سستوفر
مصس -ال -ح ال -درك ال -وط -ن -ي ب -دوره-ا ال-ح-م-اي-ة
ال Ó-زم -ة لـ  205م-رك-ز ان-ت-خ-اب-ي واقع بإاقليم
اخ-تصس-اصس-ه-ا ،وق-د تضس-م-ن ال-م-خ-طط اأ’مني

ل -لشس -رط -ة ال -ذي ان-ط-ل-ق م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ح-م-ل-ة
ا’نتخابية ويتواصسل إالى غاية نهاية الحدث
ال-وط-ن-ي ،ت-أام-ي-ن وم-راف-ق-ة الحملة ا’نتخابية
ع-ب-ر ق-ط-اع ا’خ-تصس-اصس بضس-م-ان اأ’م-ن ع-ب-ر
م -ح -ي -ط ال -ت -ج -م -ع -ات ال -ح -زب -ي -ة وال-ل-ق-اءات
السس-ي-اسس-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-ت-م-ث-ل م-رح-لته الثانية في
ا’ن -تشس -ار اأ’م -ن -ي ع -ب -ر الشس -وارع وال-م-ن-اط-ق
ال -حضس -ري -ة وك -ذا ت -أام -ي -ن م -ح -ي -ط ال -م -راك-ز
ا’نتخابية ،بتسسخير تشسكيل أامني قبل وأاثناء
العملية ا’نتخابية ،مع التفتيشس الدقيق لها
ق-ب-ل ف-ت-ح-ه-ا ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،زي-ادة ع-لى تكثيف
الدوريات اأ’منية المتنقلة عبر محيط هذه
ال -م -راك -ز ل -م -راق -ب -ة اأ’شس-خ-اصس وال-م-رك-ب-ات
المشسبوهة و كذا ضسمان مواكبة وتأامين كل
المهام ذات الصسلة بهذا الحدث ،ليبقى الهدف
اأ’سساسسي لهذا المخطط اأ’مني هو السسير
ال-حسس-ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ة م-ع ضس-م-ان أامن اأ’شسخاصس
والممتلكات.

العدد
17498
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ت-ف-ت-ح ال-ي-وم م-ك-اتب ال-تصس-ويت ال-ب-ال-غ ع-ددها 986
أابوابها ’سستقبال الهيئة الناخبة والمقدر عددها بـ
 455505ناخب وناخبة عبر كامل تراب الو’ية،
حيث أانهت مديرية التنظيم والشسؤوون العامة وكل
الدوائر ضسبط آاخر التحضسيرات عشسية اإ’نتخابات
إ’سستقبال الناخبين في أاحسسن الظروف وإانجاح
الموعد اإ’نتخابي ،وقد تم في هذا الصسدد إانشساء 5
مراكز جديدة و 36مكتبا انتخابيا ليصسبح العدد
اإ’جمالي لمراكز التصسويت  185مركز يضسم 986
مكتب على مسستوى و’ية سسيدي بلعباسس ،كما تم
تسسخير  14729مؤوطر اسستفادوا من فترة تكوينية
على مسستوى مقرات الدوائر لتحسسين الخدمة يوم
اإ’ق- -ت- -راع .ف- -ي ح- -ي- -ن ت- -م ت- -خصس- -يصس  70فرقة
م -ت -خصسصس -ة ع -ب-ر دوائ-ر ال-و’ي-ة ل-ت-وزي-ع ب-ط-اق-ات
ال -ن -اخب ال -ج -اه -زة وال -تسس -ه-ي-ل ع-ل-ى ال-م-واط-ن-ي-ن
ال -ع-م-ل-ي-ة ،ك-م-ا ت-م سس-حب  18أال-ف وك-ال-ة ب-ال-نسسبة
أ’عضس -اء ال -م -ج -السس ال -ب -ل -دي -ة وأاعضس-اء ال-م-ج-لسس
الشسعبي الو’ئي.
وأاكدت المداومة الو’ئية للهيئة العليا المسستقلة

ل -م -راق -ب -ة اإ’ن -ت -خ-اب-ات تسس-خ-ي-ره-ا لـ  39ضسابطا
ع -م -وم -ي -ا م -ن م -حضس -ري -ن قضس -ائ -ي -ي -ن وم-وث-ق-ي-ن
ÓطÓ-ع ع-لى إاسستعداد
ل-مسس-اع-دة أاعضس-اء ال-ه-ي-ئ-ة ل -إ
المراكز ومكاتب التصسويت ومتابعة سسير العملية
يوم اإ’قتراع .هذا وكانت المداومة قد تلقت طيلة
ف -ت-رة ال-ح-م-ل-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة  11إاخ -ط -ارا م -ن-ه-ا 7
إاخطارات جلها تخصس اإ’شسهار العشسوائي ،وقامت
الهيئة بـ  4تدخÓت تلقائية أاين تم إاصسدار عدة
قرارات إ’زالة هذه الملصسقات باإ’سستعانة بالقوة
ال -ع -م-وم-ي-ة ن-ظ-را ل-ع-دم إاسس-ت-ج-اب-ة اأ’ح-زاب ل-ه-ذه
القرارات.
م -ن ج -ه -ت-ه-ا ،سس-خ-رت ال-مصس-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة  3آا’ف
شس -رط -ي م -ن م -خ-ت-ل-ف ال-رتب لضس-م-ان اأ’م-ن ع-ب-ر
مختلف مكاتب التصسويت ومراكز اإ’قتراع ،وفق
ب -رن -ام -ج خ -اصس لضس -م -ان السس -ي -ر ال -حسس-ن واآ’م-ن
للعملية ا’نتخابية والذي يتضسمن نشسر تشسكيÓت
أامنية تعمل بنظام التناوب لي Óونهارا عبر النسسيج
الحضسري وشسبه الحضسري لضسمان السسكينة العامة
قبل ،أاثناء وبعد عملية اإ’قتراع ،من خÓل التواجد
الدائم للعناصسر اأ’منية بكل المراكز المتواجدة
ب -إاق -ل-ي-م اإ’خ-تصس-اصس ،ت-ك-ث-ي-ف ال-دوري-ات ال-راك-ب-ة
وال-راج-ل-ة ل-م-ح-ي-ط ال-م-راك-ز وال-م-كاتب ا’نتخابية
وال -م -واك -ب -ة اأ’م -ن-ي-ة لصس-ن-ادي-ق ا’ق-ت-راع ،م-ت-اب-ع-ة
وتأامين عملية فرز اأ’صسوات .ويهدف البرنامج إالى
إانجاح هذا الحدث ا’نتخابي ،باإ’ضسافة إالى توفير
السسÓ-م-ة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن والسس-م-اح ل-ه-م ب-ال-ت-ن-ق-ل إالى
Óد’ء بأاصسواتهم.
مراكز ا’قتراع ل إ

أمن سسكيكدة

أك Ìمن  2300ششرطي لتأام Úأ’نتخابات

معسسكر :أام ا.Òÿسش

مديرية ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة ببجاية

كافة أإ’مكانات ألبششرية وأŸادية إ’‚اح أ’سشتحقاق متوفرة
’م-ك-ان-ات أل-بشس-ري-ة وأŸادي-ة ،لضس-م-ان ألسس Òأ◊سس-ن
ج ّ-ن -دت م -دي -ري -ة أل-ت-ن-ظ-ي-م وألشس-ؤوون أل-ع-ام-ة ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ك-اف-ة أ إ
’مكانيات أŸادية ألبشسرية ،بالتنسسيق مع ألسسلطات أÙلية للبلديات وألدوأئر.
لÓنتخابات أŸقررة أليوم ،من خÓل وضسع كافة أ إ

بجاية :بن النوي توهامي

ك- -ع- -ي- -ن- -ة ع- -ن ال -ت -حضس -ي -رات ل -ه -ذا ال -م -وع -د
ا’نتخابي ،اأكد عبد الحميد مويسسي رئيسس
دائ- -رة سس -وق ا’ث -ن -ي -ن ،لـ»الشس -عب» ،اأن ا’إدارة
وقفت على كل صسغيرة وكبيرة لضسمان الدور
ال-م-ن-اسسب ’ق-تراع  23ن-وف-م-ب-ر وفق الشسروط
ال-ت-ي ي-نصس ع-ل-ي-ه-ا ال-دسس-ت-ور ال-ج-زائري ،وبلغ
ع -دد ال-ن-اخ-ب-ي-ن ب-دائ-رة سس-وق ا’ث-ن-ي-ن 23743
ناخبا ،موزعين على  9مراكز اقتراع.
ب- -خصس- -وصس ال- -ت- -حضس- -ي- -رات تّ- -م وضس- -ع ك- -اف -ة
الترتيبات والتدابير ،لتجري عملية ا’قتراع
في اأحسسن الظروف ،حيث تم ضسبط قائمة
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ،وال-ت-ي ب-ل-غ ت-ع-داده-ا 23743
ناخب وناخبة كما تم ضسبط قائمة الموؤطرين،
م-ع ت-وف-ي-ر كّ-ل ا’إم-ك-ان-ي-ات ال-م-ادية والبشسرية
للسسير الحسسن للعملية ا’نتخابية.
ولÓ-إشس-ارة ،ب-ل-غ ع-دد ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخبة 569062
ناخب ،من بينهم  6864مسسجل جديد ،وقد تمّ
ت -وف -ي-ر ك-ل الشس-روط الضس-روري-ة ت-حسس-ب-ا ل-ه-ذا

ال -م -وع-د ا’ن-ت-خ-اب-ي ال-ه-ام ،ح-يث تّ-م ت-ج-ه-ي-ز
جميع مكاتب التصسويت التي بلغ عددها 335
مركز وتضسم 1227مكتب ،في حين بلغ عدد
الموؤطرين 1600موؤطر.
وقامت مختلف المصسالح بالو’ية ،بتوفير كلّ
الظروف المادية والبشسرية ،من اأجل اإجراء
هذا ا’سستفتاء الخاصس بالمحليات في ظروف
جيدة ،كما رّكزت مصسالح ا’إدارة المحلية على
تقريب مختلف المكاتب وحتى المراكز من
المواطنين ،وقد تلقى الموؤطرون تكوينا خاصسا
في ظروف يقول عنها المعنيون ،اأّنها كانت
جّد هامة.

قوأفل –سشيسشية لتوعية أŸوأطن Úبضشرورة أ’نتخاب
قامت العديد من الجمعيات بو’ية بجاية با’إشسراف
على قوافل تحسسيسسية لتوعية المواطنين ،بضسرورة
المشساركة في ا’نتخابات يوم  23نوفمبر ،وذلك على
مسس-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات وال-ق-رى ،ح-يث تّ-م ال-ت-رك-ي-ز على

اأهمية هذا الحدث التاريخي ،من اأجل تنبيه فئة
كبيرة من المواطنين والمواطنات بضسرورة المشساركة
في ا’نتخابات ،وتحسسيسسهم بضسرورة الخروج بقوة
ف-ي ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ق-ادم-ة وا’إد’ء ب-اأصس-وات-ه-م ،بكل
حرية وديمقراطية ’ختيار ممثليهم على مسستوى
المجالسس البلدية والو’ئية.
وفي هذا الصسدد قال ا’أسستاذ عربوشس اإدير من
ج -م -ع -ي -ة م -ول-ود ق-اسس-م ن-ايت ب-ل-ق-اسس-م ،لـ»الشس-عب»،
«يعتبر يوم ا’قتراع من المواعيد الحاسسمة لكافة
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،وي-ت-ع-ي-ن ع-ل-ى ك-ل ف-رد م-ن ال-م-ج-ت-مع
ال - -ت - -حسس - -يسس ب - -اأه - -م - -ي - -ة ال - -مشس - -ارك - -ة ف- -ي ه- -ذه
ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات ،م-ن خÓ-ل ع-م-ل م-خ-ت-ل-ف فعاليات
المجتمع المدني والجمعيات ،على تكثيف عمليات
ال -ت-حسس-يسس وزرع ث-ق-اف-ة ال-وع-ي السس-ي-اسس-ي وال-حسس
ا’ن-ت-خ-اب-ي ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،ك-ون هذا الموعد مصسيري
وهام في تاريخ بÓدنا».
جه الناخبين اإلى صسناديق
والتاأكيد على ضسرورة تو ّ
ا’ق -ت -راع ’أداء واج-ب-ه-م ا’ن-ت-خ-اب-ي ،م-ن اأج-ل دع-م
ال -مسس -ار ال -ت -ن -م-وي ،ون-ه-دف م-ن خÓ-ل ال-ت-حسس-يسس
ب-اأه-م-ي-ة ال-مشس-ارك-ة ف-ي ا’ن-ت-خ-اب-ات ،ل-ل-وصس-ول اإل-ى
مشساركة قوية في ا’سستحقاق».

أتخذت مصسالح أمن سسكيكدة ،على غرأر
باقي مديريات أمن و’يات ألوطن– ،سسبا
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات أÙل-ي-ة أل-ت-ي سس-ت-ج-رى أل-ي-وم،
’منية.
’جرأءأت أ أ
كافة ألتدأب Òوأ إ

سسكيكدة :خالد العيفة

من أاجل ضسمان السسير الحسسن لهذا ا’سستحقاق
الوطني وضسمان أامن وسسÓمة المواطنين أاثناء أاداء
واج-ب-ه-م ا’ن-ت-خ-اب-ي ،ت-م ت-ج-ن-ي-د ك-اف-ة اإ’م-ك-انات
المادية والبشسرية المتوفرة بمصسالح أامن الو’ية،
بهدف ضسمان تغطية أامنية محكمة لهذا الحدث
الوطني البارز ،وسسير مجريات العملية ا’نتخابية
ف-ي ك-ن-ف اأ’م-ن وال-ط-م-أان-ي-ن-ة ،أاي-ن سس-ي-ت-م إاشس-راك
 2319شسرطي في العملية مدعمين بكافة الوسسائل
التقنية والعتاد الÓزم أ’داء مهامهم على أاحسسن
وجه على هذا اأ’سساسس قامت مصسالح أامن سسكيكدة
ب-ت-ف-ع-ي-ل م-خ-ط-ط ع-م-ل ت-حت اإ’شس-راف ال-م-ب-اشسر
لخزماط محمد ،رئيسس أامن الو’ية ،حيث سستقوم
مصس -ال -ح الشس -رط -ة ب -ال -ت -غ -ط -ي -ة اأ’م-ن-ي-ة ل-ل-م-راك-ز
ا’نتخابية المقدرة بـ  122مركز متواجد ضسمن

اختصساصس أامن و’ية سسكيكدة سسواء على مسستوى
م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة وال-دوائ-ر وال-ب-ل-ديات التابعة لها،
حيث تم إاقحام أاكثر من  800شسرطي من مختلف
الرتب للتأامين المباشسر لتلك المراكز ابتداء من
أامسسية أامسس.
كما تم توزيع أاكثر من  1400شسرطي من مختلف
ال -رتب ضس -م -ن تشس -ك -ي Ó-ت أام -ن-ي-ة م-وضس-وع-ة ع-ل-ى
مسستوى المقرات الرسسمية ،والتوزيع مدروسس لكل
الوحدات العاملة بالميدان على مسستوى النقاط
السسوداء التي تعرف حركة مرورية كثيفة ،حيث
سس -ي -ت -م ت -دع-ي-م ف-رق ال-م-رور وال-دوري-ات ال-راك-ب-ة،
دوري -ات السس -ك-وت-ر وال-دراج-ات ال-ن-اري-ة وت-وزي-ع-ه-ا
ل-ت-يسس-ي-ر ح-رك-ة ال-م-رور ،ك-م-ا سس-ي-ت-م إاق-امة حواجز
ف-ج-ائ-ي-ة إاضس-اف-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف ال-م-ن-اط-ق ومفترقات
الطرق أاين سسيتم تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة
ل-ق-وات الشس-رط-ة ،ب-ك-اف-ة أاق-ال-ي-م اخ-تصس-اصس اأ’من
الوطني بتراب الو’ية ،وهذا التشسكيل اأ’مني وضسع
على مسستوى عاصسمة الو’ية وكذا على مسستوى
مختلف المدن والدوائر التابعة إ’قليم اختصساصس
اأ’من الوطني.

سسكان تندوف على موعد مع صسناديق أ’قÎأع أليوم

تكريسس مبدأ تششاركية صشنع ألقرأر وتعزيز ألدÁقرأطية أ◊قيقية

تندوف :عويشش علي

الناخبون بتندوف اليوم على موعد مع اسستحقاق انتخابي هام هو مناسسبة لتكريسس مبدأا
تشساركية صسنع القرار ولبنة أاخرى ُتضساف إالى جدار تعزيز الديمقراطية الحقيقية ،من خÓل
Óد’ء بأاصسواتهم ’ختيار ممثليهم في المجالسس الشسعبية
التوجه إالى صسناديق ا’قتراع ل إ
البلدية والو’ئية ،وقد سسخرت اإ’دارة كل اإ’مكانيات المادية والبشسرية واأ’منية إ’نجاح هذا
الموعد ا’نتخابي في كل من بلديتي تندوف وأام العسسل.
حوالي  167مكتب موزعين على  24مركزا انتخابيا في كل من أام العسسل وتندوف سستفتح اليوم
أابوابها أامام  87931مسسجل ضسمن القوائم ا’نتخابية ’ختيار أاعضساء المجالسس المحلية بزيادة
 05مراكز جديدة ،وفي هذا اإ’طار أاكد «الشسيخ مقدم» مدير التنظيم والشسؤوون العامة أان
زيادة المراكز ا’نتخابية جاءت لتخفيف الضسغط الحاصسل في بعضس المراكز ،ولتقريبها من
الهيئة الناخبة.
وأاضساف المتحدث لـ «الشسعب» أان كل الظروف مهيأاة ’سستقبال الناخبين سسواء من جانب
التأاطير أاو اإ’مكانات ،وصسرح المتحدث قائ ً
 Óإان اإ’دارة جندت ترسسانة من اإ’طارات
Óشسراف على العملية بلغ عددهم حوالي  3800مؤوطر سسيسسهرون على السسير الحسسن للعملية
لإ
ا’نتخابية ،وأاردف مدير التنظيم والشسؤوون العامة قائ ًÓإان نسسبة تصسويت البدو الرحل بلغت
يوم أامسس حدود  %50من المسسجلين ضسمن  10مكاتب متنقلة في انتظار اسستكمال العملية

مسساء اليوم.في سسياق متصسل ،باشسرت مصسالح أامن و’ية تندوف تطبيق إاجراءات أامنية عشسية
الموعد ا’نتخابي ،من خÓل تأامين مراكز ا’قتراع حيث قامت مصسالح أامن الو’ية بتفعيل
مخطط عمل أامني خاصس ،تضسمن اتخاذ جملة من التدابير واإ’جراءات اأ’منية الÓزمة من
أاجل السسهر على حسسن سسير وإانجاح هذا الحدث الوطني الهام ،وبهدف تأامين مجريات
العملية ا’نتخابية عبر جميع مراحلها تم تسسخير كافة اإ’مكانات البشسرية والمادية وذلك من
خÓل إاقحام مختلف التشسكيÓت اأ’منية في الميدان لتوفير كافة الشسروط الضسرورية الكفيلة
بتأامين أاماكن التجمعات البشسرية خÓل الحملة ا’نتخابية مع السسهر على السسير الحسسن
لمجريات يوم ا’نتخاب واسستعدادا لهذا الحدث سسخرت مصسالح أامن و’ية تندوف أاكثر من
Óد’ء بأاصسواتهم عبر جميع
 530شسرطي بهدف ضسمان اأ’من والسسكينة للمواطنين الوافدين ل إ
المراكز المتواجدة بإاقليم ا’ختصساصس مع توفير التغطية اأ’منية لكافة الهياكل المعنية
بالعملية ومواكبة وتأامين نقل صسناديق ا’قتراع بعد اسستكمال العملية ا’نتخابية.
من جهة أاخرى ،لم تسسجل مداومة تندوف للهيئة العليا المسستقلة لمراقبة ا’نتخابات أاي
إاخطار خÓل الحملة ا’نتخابية ،في حين سسجلت ذات الهيئة عدة تجاوزات عن طريق
المراقبة التلقائية لمجريات الحملة نتج عنها إاصسدار  10قرارات تلزم المترشسحين ومتصسدري
القوائم بإازالة الملصسقات العشسوائية وا’لتزام باأ’ماكن المخصسصسة لهذا الغرضس ،وقد أاشساد
محمود شسراد رئيسس مداومة تندوف للهيئة العليا المسستقلة لمراقبة ا’نتخابات بمدى
احترافية والتزام الخطاب السسياسسي للمترشسحين والتزامهم بأاخÓقيات العمل السسياسسي ،غير
أانه وفي نفسس الوقت تأاسسف لعدم تجاوب المترشسحين مع القرارات الصسادرة عن الهيئة

والقاضسية بإازالة الملصسقات من اأ’ماكن العشسوائية ،وأاضساف المتحدث أان الهيئة خصسصست 30
Óشسهار غير أان بعضس اأ’حزاب لم تلتزم بهذا اأ’مر ما دفع الهيئة إالى مراسسلة والي
منطقة ل إ
الو’ية من اأجل التدخل.
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’خضسري لـ «الشسعب»:
أاسستاذ القانؤن العام نصسرالدين ا أ
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اŸشصّرع ا÷زائري Œاوب مع تطور العناية بالطفل على اŸسصتوى الدو‹

’خضسري ،أان اŸشسرع ا÷زائري Œاوب مع تطؤر العناية
يعت Èالدكتؤر ‘ القانؤن العام بكلية ا◊قؤق والعلؤم السسياسسية بجامعة قاصسدي مرباح ورڤلة واÙامي لدى اÙكمة العليا و›لسص الدولة نصسر الدين ا أ
بالطفل على اŸسستؤى الدو‹ كما أافرد له قانؤنا خاصسا به صسدر ‘ جؤيلية  ،2015حيث اعتنى بالطفل باعتباره حدثا وكرسص له بابا وحماه من حيث تخفيف العقؤبات اŸتؤقع تسسليطها عليه إا’ أان الطلبات اŸلحة
’طفال ‘ بÓدنا والداعية إا ¤ضسرورة إاعدام اıتطف Úتبقى أاحد ا’نشسغا’ت اŸطروحة ،وفيما يخصص حماية حقؤق الطفل ‘ مناطق التؤتر والصسراع ‘ العا ⁄أاوضسح نفسص
اŸع Èعنها من ضسحايا اختطاف ا أ
’طفال إاذ تتداخل عؤامل أاخرى يكؤن فيها للفقر وللطÓق
’طفال أاو تراجعها ،مؤؤكدا أان القانؤن وحده ليسص كفي Óبإاسسعاد ا أ
اŸتحدث أان عدم ا’سستقرار السسياسسي يعد عام Óجؤهريا ‘ تفاقم ا’عتداءات على ا أ
وللمسستؤى ا’جتماعي الطبقي يد أايضسا.

‘Éc ¿ÉÁGE :¬JQhÉM

’ق-ل-ي-مية الخاصسة بحماية
^ تضس-م-نت جّ-ل ا’ت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة وا إ
حقؤق الطفل التي انضسمت إاليها الجزائر ،نصسؤصسا صسريحة تؤؤكد على
حق الطفل في الحياة والرعاية ا’جتماعية ،إالى جانب حقه في
ال-ح-م-اي-ة م-ن ال-ع-ن-ف وم-ن ك-ل أاشس-ك-ال ا’ع-ت-داء ال-جسسدي والجنسسي
والنفسسي التي تطرح بشسدة اليؤم ما تعليقك؟
^^ المشصرع الجزائري اعتنى بالطفل باعتباره حدثا من حيث سصن

^ الشسعب :بسسبب ضسعفه الجسسدي والفكري يحتاج الطفل إالى رعاية
وحماية خاصسة في المناطق التي تسسجل انتهاكات جسسيمة لحقؤق
’نسسان ،ما هي الجهؤد الدولية لحماية حقؤق هذه الفئة؟
ا إ
^^ الدكتور نصصر الدين األخضصري :عني المجتمع الدولي بعد نهاية

الحرب العالمية الثانية باإلنسصان ككائن بشصري من حيث التنصصيصص على
حقوقه بموجب اإلعÓن العالمي لحقوق اإلنسصان الصصادر يوم / 12 / 10
 ،1948وتبعا لمعنى اإلنسصان ،كلف المجتمع الدولي نفسصه عن طريق
Óمم المتحدة الهتمام بفئات من هذا اإلنسصان كان
الجمعية العامة ل أ
آاخرها فئة المعوقين التي اسصتفادت من اتفاقية  ،2006وقبلها اتفاقية
حقوق المرأاة وقبلهما اتفاقية حقوق الطفل التي تم التوقيع عليها يوم 20
 ،1989 / 11 /ومن الجدير بالذكر التنويه بالعناية باإلنسصان في مختلف
أاطواره من خÓل آاليات القانون الدولي ،سصواء كان ذلك في نطاق تحرير
Óمم المتحدة ،أاو من
التوصصيات المتواترة الصصادرة عن الجمعية العامة ل أ
خÓل تكريسص ما تم النتهاء إاليه عن طريق المعاهدات الدولية ،ومما ل
شصك فيه أان إاتفاقية  89الخاصصة بحقوق األطفال إانما جاءت لتحدد
مفهوم الطفل وتضصع معيارا لذلك من خÓل إاقرار أان يكون الطفل هو
ذلك الكائن البشصري الذي ل يزيد عمره عن  18سصنة ،كما عنيت التفاقية
ال-م-ذك-ورة ب-ت-أام-ي-ن ح-ق-وق ال-ط-ف-ل ف-ي ال-ع-يشص ال-ك-ري-م ت-دريسص-ا وتعليما
وتكوينا ،بل إان التفاقية المذكورة قد عنيت بالطفل حتى باعتباره
ضصحية أامام القضصاء أاو متهما اعتبارا من المادة  36من ذات التفاقية
وما يليها.
’ممي والؤطني ارتكز على نقاط مهمة تتحدد في تمكين
^ العمل ا أ
م -خ -ت -ل -ف أاسس -ال -يب ال-ح-م-اي-ة أان تسس-ؤد م-ي-دان-ي-ا ضس-د سس-ؤء ال-م-ع-ام-ل-ة
والممارسسات الجنسسية والرق والبغاء كيف يتؤضسح ذلك برأايك؟
^^ عناية المجتمع الدولي باألطفال من حيث المعاملة المهينة لهم

يمكن اعتبارها عناية مضصبوطة بمقتضصى اتفاقيات دولية تعلق فيها
األمر باتفاقية منع التعذيب واألعمال المهينة ضصد اإلنسصان المبرمة سصنة
 1984ال-ت-ي وإان ت-ك-ل-مت ب-األسص-اسص ع-ل-ى ت-ح-ري-م ال-م-ع-امÓ-ت ال-ق-اسص-ية
بخصصوصص عموم المسصتهدفين من هذا النوع من األفعال ،إال أانها تكون
بالقطع قد انصصرفت بقواعدها لتشصمل األطفال أايضصا باعتبارهم أاولى
بالرعاية ،بل إان المجتمع الدولي عند إاقراره قواعد تخصص ما يعرف
بالجريمة المنظمة ،ل سصيما منها ما تعلق بالتجار باألعضصاء البشصرية،
فإانه يكون ضصمنا قد وضصع حيزا لرعاية األطفال باعتبارهم الضصحايا
األكثر تعرضصا لعمليات الختطاف والتنكيل من خÓل بيع أاعضصائهم أاو
اسصتعمالهم في أاعمال الرق والبغاء ،فضص Óعن أان المجموعة الدولية قد
عنيت باألطفال حتى أاثناء النزاعات المسصلحة كما تنصص على ذلك
التفاقيات األربع الصصادرة يوم  12أاوت  1949المدعمة لبرتوكولي جنيف
لعام  1977التي تشصكل ما يعرف بأاحكام القانون الدولي اإلنسصاني.

^ تعزيز حقؤق الطفل مازال يشسغل بال الباحثين والمختصسين أامام
’طفال في
وج-ؤد ع-ق-ب-ات اج-ت-م-اع-ي-ة ك-ث-ي-رة م-ا ه-ي سس-ب-ل ح-م-اي-ة ا أ
مناطق التؤتر بالعالم؟
^^ صصحيح أان أاول ضصحايا النزاعات المسصلحة هي الفئات الهشصة خاصصة منها
األطفال ،وصصحيح أايضصا أان السصتقرار السصياسصي يمثل عام Óجوهريا في تفاقم
العتداء على األطفال أاو تراجع مسصتوى التعرضص للعنف لممثلي هذه الفئة ،غير
أان المجتمع الدولي يكون قد أاقر من خÓل ما تم ذكره فيما يعرف بالتفاقيات
Óطفال ،ليسص فقط بوصصفهم ضصحايا ،بل حتى
األربع لجنيف نظاما حمائيا ل أ
بوصصفهم متهمين عندما يحدث أان يتم إاقحامهم كجنود ضصمن الفرقاء وأاعمال
المرتزقة ،على أاننا نعترف بأان القانون وحده ل يكفي إلسصعاد األطفال إاذ تدخل
على الخط عوامل أاخرى يكون فيها للفقر وللطÓق وللمسصتوى الجتماعي
الطبقي يد ،مع اعترافنا من جهة أاخرى بأان مسصائل الهجرة أاو اللجوء السصياسصي
التي قد تشصمل أاحيانا األطفال فإان دور هؤولء فيها يكون دور التابع ألولياء أاموره
ال-ذي-ن ق-د ي-ه-اج-رون م-ن أاوط-ن-ه-م ألسص-ب-اب ت-ت-ب-اي-ن ب-ي-ن ال-م-وضص-وع-ي وال-ذات-ي
والسصياسصي والقتصصادي ،الشصيء الذي يعني أان أامر الهجرة واللجوء السصياسصي
باألسصاسص إانما هو أامر يخصص الراشصدين ،أاكثر مما يعني األطفال.

نصصوصص خاصصة به كما فعل الشصيء نفسصه من حيث العناية به ضصمن قانون
اإلجراءات الجزائية لعام  ،1966أاين كرسص له بابا وحماه من حيث
تخفيف العقوبات المتوقع تسصليطها عليه ،بل إان المشصرع الجزائري
تجاوب مع تطور العناية بالطفل على المسصتوى الدولي وأافرد له قانونا
خاصصا به صصدر في جويلية  ،2015والخÓصصة اأن العناية بالطفل مدنية
كانت أاو جنائية ظلت عناية مشصمولة بالرفق والرأافة إازاء هذا الكائن
البشصري الضصعيف ،دون إاغفال وسصائل وآاليات التكفل به على مسصتوى
بعضص المراكز التابعة للوزارة المكلفة بالتضصامن سصواء من خÓل إانشصاء
دور لليتامى أاو مراكز متخصصصصة لتدريسص األطفال المعوقين أاو تكوينهم
مهنيا.
الحماية القانونية تتوزع اأيضصا بين ما يشصمله قانون اإلجراءات الجزائية
وقانون حماية الطفل الذي صصدر سصنة  ،2015دون إاغفال ما صصادقت
عليه ووقعت عليه من معاهدات ذات الصصلة ،ذلك أان التصصديق على
المعاهدة وفقا للدسصتور يجعل القاضصي الوطني ملزما بتطبيق بنودها
بعد صصدور ذلك في الجريدة الرسصمية ،وكيفما كانت األحوال فإان
السص-ؤوال ال-ذي ي-ظ-ل م-زع-ج-ا ل-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ه-و ع-دم ت-ج-اوب
المشصرع الجزائري مع الطلبات الملحة المعبر عنها من ضصحايا اختطاف
األطفال في بÓدنا ،أاين تمت المناداة بصصوت مسصموع ردعا للمختطفين
بضصرورة إاعدامهم ،ورغم اأن بعضص المسصؤوولين في الدولة كانوا قد عبروا
عن ذلك ضصمن الحمÓت النتخابية إال أان الشصارع الجزائري ما يزال
ينتظر السصتماع إالى ضصرورة اإقرار حكم اإلعدام وتنفيذه خÓفا لما تم
التعهد به أاحاديا من جانب الجزائر سصنة  1993من حيث توقيف تنفيذ
أاحكام اإلعدام.
^ م-ا ه-ي ا’سس-ت-رات-ي-ج-ي-ات ال-م-م-كنة والمناسسبة برأايك لتعزيز هذه
الحماية القانؤنية للطفل في الجزائر؟
^^ يبدو أان السصؤوال األخير الذي تفضصلتم به على مسصتوى اإلرادة السصياسصية هو
التشصريع ،ويكمن الرد عليه في أان أاي أاحد ل يعترضص على رعاية األطفال
المشصردين أاو اليتامى أاو عديمي األلقاب ،بدليل أانه تم العتراف بما يعرف
Óطفال المولودين من آاباء إارهابيين
بأاطفال األمهات العازبات وتم التطرق ل أ
إابان فترة المأاسصاة الوطنية ،ولعل العمل الجدي من خÓل مرصصد األطفال
بالجزائر يكون وسصيلة لتسصجيل هواجسص وهموم أاولياء أامورهم إان كان لهم أاولياء
أامور ،مع العتراف بأان السصياسصيين في بلدنا عليهم أان يسصمعوا وينصصتوا لما
تجود به اأعمال الخبراء وترسصل به التوصصيات التي تتمخضص عليها الملتقيات
األكاديمية التي تنظمها مختلف كليات العلوم الجتماعية واإلنسصانية سصواء ما
تعلق منها باألطفال األسصوياء أاو ما خصص منها من يعرفون بصصفة األطفال ذوي
الحتياجات الخاصصة.

بعد إاطÓقها خدمة الفؤترة ع Èرسسائل نصسية

اتصصا’ت ا÷زائر تدعو الزبائن إا ¤التقرب من الوكا’ت التجارية

دعت مؤؤسسسسة اتصسا’ت ا÷زائر زبائنها الراغب ‘ Úمعرفة تفاصسيل اسستÓم الفؤات Òالهاتفية ع Èالرسسائل النصسية القصسÒة ،إا ¤التقرب من أاقرب وكالة Œارية لتقدË
وتسسجيل رقم الهاتف اÙمؤل اÿاصص بهم أاو تشسكيل الرقم  12لÓسستفادة من معلؤمات إاضسافية.
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اأوضسحت مؤؤسسسسة اتصسا’ت الجزائر اأن الزبائن من خÓل هذه
الخدمة الجديدة يتلقؤن رسسالة نصسية قصسيرة عبر هؤاتفهم
النقالة تعلمهم بمبلغ الفاتؤرة واآخر ا’آجال لتسسديدها في
الؤقت المناسسب ،مشسيرة اإلى اأنه ما على المؤاطنين اإ’ التقرب
من الؤكالة التجارية.
في ذات السسياق ،اأضسافت اأن هذه الخدمة المجانية سستسسمح
اأيضس -ا ل -ل-زب-ائ-ن ب-ا’طÓ-ع ع-ل-ى ك-اف-ة ال-مسس-ت-ج-دات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالعروضص الترويجية التي تطلقها اتصسا’ت الجزائر ،علما اأنها
ق- -امت ب- -اإرسس -ال اأك -ث -ر م -ن  1.1م -ل-ي-ؤن رسس-ال-ة نصس-ي-ة قصس-ي-رة
لزبائنها في اأول يؤم من اإطÓق هذا العرضص.
من جهة اأخرى ،اسستحسسن الزبائن ا’أوفياء ’تصسا’ت الجزائر
هذه الخدمة المجانية التي تتيح لهم فرصسة ا’طÓع على
فؤاتير الهاتف الثابت عن طريق الرسسائل النصسية القصسيرة،
ب- -ا’إضس- -اف- -ة اإل- -ى اإب -ق -ائ -ه -م ع -ل -ى ع -ل -م ب -ال -ع -روضص ال -ج -دي -دة
والترقيات.
ومن خÓل هذه الخدمات والعروضص الجديدة تؤؤكد اتصسا’ت
الجزائر مرة اأخرى التزامها بتعزيز اسستراتيجيتها الرامية اإلى
التقرب اأكثر من الزبائن المتؤاجدين بمختلف اأرجاء الؤطن،
بغرضص تلبية كافة احتياجاتهم وا’سستجابة لتطلعاتهم سسؤاء
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -خ -دم-ات ا’أن-ت-رنت اأو ع-روضص اأخ-رى ب-اأفضس-ل
ا’أسسعار.
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حكاية وطن إاجباري وشسعب مسسلوب من كل شسيء
نقد لواقع وحال الشّصعب اليومية

‘‘ ‘ عشص -ق ام -رأاة ع -اق -ر‘‘ ه-و ع-ن-وان رواي-ة لصص-اح-ب-ه-ا سص-م Òقسص-ي-م-ي ،م-ع أاّن-ه-ا صص-درت ع-ام  2011ع-ن منشصورات
لصص-ب-حت م-ن بÚ
الخ -ت Ó-ف ،إاّل أاّن -ه -ا – ⁄ظ ب -اله -ت-م-ام ال-ذي تسص-ت-ح-ق-ه ،ول-و صص-درت ‘ بÓ-د غ Òا÷زائ-ر أ
الّروايات العاŸية اŸشصهورة التي قّوضصت النّظام السصياسصي ،وقّدمت نقد واقع وحال الشّصعب اليومية ،كرواية
«رجال بأاربع أاصصابع» لـ :ميودراك بوتوفيتشس ،ورغم بسصاطة لغتها وعمق طرحها ،إا ّ
ل أاّنها اسصتطاعت تفكيك
الواقع ا÷زائري والّنخر فيه ،من خÓل قضصايا اجتماعية يومية ،أاعاد الّنظر فيها الّروائي سصم Òقسصيمي من
زاوية ﬂتلفة أاك Ìواقعية بطريقة فلسصفية وبأاسصلوب سصاخر.
ا÷زائري ‘ الوقت ا◊ا‹‚ ،د رواية عنوان :مرحاضض عمومي ،تعّرضض هنا
لسصتاذة :بشصرة خبيزي
بقلم ا أ
‘ «عشش- - -ق ام - -رأاة ع - -اق - -ر» ،ح - -ك - -اي - -ة سشم Òقسشيمي Ÿششكلة البطالة بأاسشلوب
شش - -خصش - -ي - -ات م - -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -ئ- -ات ﬂتلف ،من خÓل ششخصشية ششاب مثّقف
‘ ح Úمازال بعضض الّروائّي ÚيجّÎون واŸسش -ت -وي -ات داخ -ل وط-ن أاجÈوا ع-ل-ى متخّرج من ا÷امعة يششتغل ‘ مرحاضض
واق - -ع اأ’زم - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ،وم- -وضش- -وع ال-ع-يشض ف-ي-ه أ’ن-ه-م ب-بسش-اط-ة ول-دوا ع-لى عمومي ،فالشّشخصشية –مل اسشم
اإ’رهاب ليثبتوا أاّنهم مازالوا ‘ ال ّسشاحة أارضش- -ه ،وق- -د ت- -ف- -نـّن ال -روائ -ي ‘ رسش -م ‘‘أاحمد مو’ي ،يبلغ من العمر خمسشون
اإ’ب -داع -ي -ة وأاّن -ه -م روائّ-ي-ون رغ-م أان-وف شش -خصش -ي -ات -ه وال -ت -ي ت-عّ-ب-ر ع-ن ح-ال ك-ل سش -ن -ة ،ي-ح-م-ل شش-ه-ادة م-ه-ن-دسض دول-ة ‘
الّنقاد ،فهم مازالوا عالق ‘ ÚاŸاضشي ،جزائري ومثّقف يغار على بÓده ،و’ اŸيكانيكا العامة ،يتقن اللغات العربية،
نحتاج آ’لة الّزمن حتى يعيششوا معنا ‘ يسشتطيع فعل ششيء رغم علمه بكل ششيء .الفرنسشية ،اأ’مازيغية وا’‚ليزية ،فمنذ
أان تخّرج من ا÷امعة وعمله باحث عن
زمن الوطن اإ’جباري الذي يسشلب ششعبه
الولوج إا ¤واقع حياة الشّسعب
وظ-ي-ف-ة ،ث-م ال-ت-ح-ق ب-ع-م-ل ح-ق-يقي وهو
من كل ششيء ،مازالوا عالق ‘ Úالعششرية
ال ّسشوداء ‘ ،ح Úأاصشبح لدينا العششرات اŸهّمة أاو اŸقصساة من قاموسس
مششرف على مرحاضض عمومي‘‘.
ا◊ياة الجتماعية
ضشيّع «أاحمد» كل ششبابه ‘ البحث عن
واŸئ -ات م -ن اأ’ي -ام وال -ل -ي -ا‹ الّسش-وداء،
فاÛتمع والششباب وا÷يل اŸعاصشر له اسشتطاع سشم Òقسشيمي بإابداعه وذكائه ع-م-ل ،م-ع ك-ل اŸؤوّهÓ-ت ال-ت-ي ي-ح-م-ل-ها
قضشاياه وأازماته إان  ⁄يسشتطع الّروائي غ ÒاŸع -ت -اد ع -ن -د ب -عضض ال -روائ-ي Úأان وكل اŸلّفات التي أاودعها ،حتى  ⁄يعد
مواكبة عصشره ومششكÓته ،ف Óداعي أ’ن ينفذ إا ¤واقع حياة الششعب اŸهمة أاو يتذّكر كم عدد اŸسشابقات التي اجتازها
يسش -وق -وا ل -روائ ّ-ي Ú-دون اŸسش-ت-وى ع-ل-ى اŸقصشاة من قاموسض ا◊ياة ا’جتماعية و ⁄يسشتطع ا◊صشول على عمل Îﬁم
حسش -اب روائّ-ي Ú-م-غ-م-وري-ن أاو م-رغ-م Úالعادية واÎÙمة.
يضشمن له ا’سشتقرار والدخل الششهري،
على عدم الظهور ،هذا هو واقع ششعب ق -ام ال ّ-روائ -ي ب -اسش -ت -ث -م -ار ع-دة قضش-اي-ا إا’ أانه ومنذ سشنت Úاسشتقال من وظيفة
‡ن اجتماعية بعيدا عن اŸوضشوع الّرئيسشي ال -ب -احث ع -ن وظ -ي -ف -ة وال -ت -ح -ق ب -ع -م-ل
يقرأا دون أان يقرأا ،أاو باأ’حرى يقرأا ّ
ل -ل ّ-رواي -ة ،وال -ذي ك -ان ه -دف -ه اأ’ول ه-و حقيقي ،وصشار من اŸمكن أان يضشيف
’ يقرأا.
وم -ن ب Úال ّ-رواي -ات ال -ت -ي أاخ -ذت ع -ل-ى تقويضض حال البÓد والّنظام السشياسشي ،ششيئا إا ¤سشÒته اŸهنية التي  ⁄تتغيّر
ع -ات -ق -ه -ا م -ع -ا÷ة قضش -اي -ا اج -ت-م-اع-ي-ة ومن ب Úالقضشايا التي ششّدت انتباهي ،منذ أان تخّرج وبحسشاب عدد السشنوات
معاصشرة ،يعيششها اإ’نسشان أاو اŸواطن جاءت ‘ الفصشل ا◊ادي عششر– ،ت التي ضشّيعها ‘ البحث عن وظيفة ،إاذا

افÎضش - -ن - -ا أاّن - -ه ت - -خ ّ- -رج وه- -و صش- -احب
اÿامسشة والعششرين ربيعا إا ¤أان صشار
عمره خمسش Úعاما ،وقد أاششرف على
اŸرحاضض العمومي منذ سشنت ،Úأاي كان
يبلغ حينها ثمانية وأاربع Úعاما ،وعليه
‚د الششاب اŸثّقف أاحمد مو’ي والذي
ي - -ح - -م - -ل شش- -ه- -ادة م- -ه- -ن- -دسض دول- -ة ‘
اŸي -ك -ان -ي -ك -ا ال -ع -ام -ة ،ق-د ضشّ-ي-ع ثÓ-ث-ة
وعششرين عاما ‘ البحث عن وظيفة،
وه -ن -ا ن -تسش-اءلŸ :اذا  ⁄ي-حصش-ل أاح-م-د
ع -ل -ى وظ -ي -ف -ة ت -ع -ادل مسش -ت -واه؟ وŸاذا
ن -حضش -ر اŸه -ن-دسش Úم-ن خ-ارج ال-بÓ-د؟
وإاذا أاصش -ب -ح اŸه -ن-دسض يشش-ت-غ-ل مشش-رف-ا
ع-ل-ى م-رح-اضض ع-م-وم-ي ،ف-م-اذا يشش-تغل
الذي ’ يحمل ششهادة بكالوريا ،نائبا ‘
الŸÈان مثÓ؟!!!!!
هو حال بÓدنا الذي يحتاج إا ¤إاعادة
ن -ظ -ر ح -ت -ى ول -و وج-د «أاح-م-د» وظ-ي-ف-ة
Îﬁمة سشتسشلب منه ،إاذا  ⁄تكن –ت
ضشغط الّرششوة واŸصشلحة ،سشتسشلب منه
–ت اسشم ’ :تعليم جّيد ‘ هذه البÓد،
’ نسشتطيع الوثوق ‘ مهندسض ﬁلي،
اأ’فضشل أان نأاتي Ãهندسض برتغا‹ أاو
إاسشبا Êأاو تركي ،وإاذا Œ ⁄د Áكنك أان
تأاتي Ãهندسض حبششي ’ يهم ،ولكن ’
تثق أابدا ‘ اإ’نتاج اÙلي.
إاذا كان الواقع هكذا ،فقد التحق أاحمد
م-و’ي ب-ال-ع-م-ل ا◊ق-ي-ق-ي ،و‚د أاح-مد
يدافع عن مهنة اŸششرف على مرحاضض
عمومي ،والتي هي عبارة عن مهنة تبعث
ل -لضش -حك والّسش -خ -ري-ة وأاح-ي-ان-ا ال-ت-ق-زز،
فرغم أاّن اŸرحاضض يسشتخدمه ا÷ميع،
إا’ أان -ه -م ’ ي Ó-ح -ظ -ون وج -ه اŸشش -رف
الذي ينظف من خلفهم ،ويرى أاحمد أانه
من الصشعب فهم الغايات الكÈى من هذه
اŸهنة.
يقول أاحمد‘‘ :أاذكر مث Óح Úنصشح أاحد
ال-وزراء الشش-ب-اب ا÷ام-عّ-ي Ú-م-ن أام-ث-ا‹
ب -إانشش -اء مشش -اري -ع Ÿراح-يضض ع-م-وم-ي-ة،
تخلق لهم ولسشواهم مناصشب ششغل قاّرة،
جميع من سشمع تصشريحه أاو قرأاه على
ا÷رائ -د وصش -ف -ه ب -اÛن -ون واŸع -ت -وه،

‘ يوم الطفل العاŸي

 4034طفل معتقل منذ اندلع «انتفاضسة القدسس»،
بينهم ( )1150طفل منذ مطلع العام ا÷اري
طالب رئيسض وحدة الدراسشات والتوثيق ‘ هيئة
شش- -ؤوون اأ’سش- -رى واÙرري- -ن ،وعضش- -و ال -ل -ج -ن -ة
اŸكلفة بإادارة ششؤوون الهيئة ‘ قطاع غزة ،عبد
ال -ن -اصش -ر ف -روان -ة ،ك-اف-ة اŸؤوسشسش-ات ا◊ق-وق-ي-ة
واإ’نسشانية ،اÙلية واإ’قليمية والدولية ،بتحمل
مسشؤوولياتها والتحرك الفوري للضشغط على دولة
ا’حتÓل اإ’سشرائيلي وإالزامها باحÎام القانون
ال-دو‹ ‘ ت-ع-ام-ل-ه-ا م-ع اأ’ط-ف-ال ال-ف-لسش-ط-ي-نيÚ
ووق -ف اسش-ت-ه-داف-ه-ا اŸتصش-اع-د ل-ه-م ووضش-ع ح-د
لÓعتقا’ت التي ششملت اآ’’ف منهم .والعمل
ا÷اد ع- -ل -ى ت -وف Òح -اضش -ن -ة ل -ك -ل م -ن ت -ع -رضض
لÓعتقال منهم وإاعادة تأاهيلهم بعد خروجهم من
السشجن.
جاءت تصشريحات فروانة هذه ‘ بيان أاصشدره
Ãناسشبة «يوم الطفل العاŸي» والذي يصشادف ‘
مثل هذا اليوم  20تششرين الثا /Êنوفم Èمن كل
ع -ام ،وه -و ال -ي-وم ال-ذي اع-ت-م-دت ف-ي-ه ا÷م-ع-ي-ة
 ·ÓاŸتحدة عام  1989اتفاقية حقوق
العامة ل أ
الطفل الدوليةÃ ،وجب القرار ( )25/44وبدأا
نفاذها ‘  2أايلول/سشبتم Èعام .1990

تعامل معهم على أانهم مشساريع
مقاومة و«قنابل موقوتة» مؤوجلة النفجار

واأوضشح فروانة اأن ا’حتÓل ا’إسشرائيلي ومنذ
اح -ت Ó-ل-ه لÓ-أراضش-ي ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ⁄ ،يسش-ت-ثِ-ن
ا’أط -ف -ال م -ن اع -ت-ق-ا’ت-ه ،ووضش-ع-ه-م ‘ دائ-رة
اسش-ت-ه-داف-ه وت-ع-ام-ل م-ع-ه-م ع-ل-ى اأنهم مششاريع
م-ق-اوم-ة و»ق-ن-اب-ل م-وق-وت-ة» م-وؤج-ل-ة ا’نفجار،
ف -وظ -ف ك -ل اأج -ه -زت -ه ا’أم -ن -ي -ة ÓŸح -ق -ت -ه -م

واسش-ت-خ-دم اأدوات-ه ال-ق-م-ع-ية ’غتيال طفولتهم،
و ⁄ي- -راع صش- -غ- -ر سش -ن -ه -م اأو ضش -ع -ف ب -ن -ي -ت -ه -م
ا÷سش- -م- -ان- -ي- -ة ،وسش- -ع- -ى ب- -اأدوات- -ه واإج -راءات -ه
اıت - -ل - -ف - -ة اإ ¤ت - -دم Òواق - -ع - -ه- -م وتشش- -وي- -ه
مسش -ت -ق -ب -ل -ه -م ،وال -ت -اأث Òالسش-ل-ب-ي ع-ل-ى ‰وه-م
ا÷سشما Êوالعقلي والوجدا.Ê
وقال فروانة :اإن قوات ا’حتÓل ومنذ العام
 1967اع - -ت - -ق- -لت عشش- -رات ا’آ’ف م- -ن- -ه- -م،
واأن( )4034ح -ال -ة اع -ت-ق-ال ’أط-ف-ال قّصش -ر ،ق-د
سُشجلت منذ اند’ع «انتفاضشة القدسض» ‘ ا’أول
من تششرين اأول/اأكتوبر ،2015بعضشهم  ⁄يكن
قد Œاوز ا◊ادية عششر من عمره ،واأن نحو
( )1150حالة اعتقال من ب Úهوؤ’ء قد سُشجلت
منذ مطلع العام ا÷اري .فيما ما يزال قرابة
( )300ط -ف -ل ي -ق -ب -ع-ون ‘ سش-ج-ون وم-ع-ت-قÓ-ت
ا’حتÓل بينهم ( )11فتاة.
وتابع :اأن جميع من مّروا بتجربة ا’عتقال من
ا’أط -ف-ال ،وب-نسش-ب-ة  %100ك -ان -وا ق -د ت -ع-رضش-وا
لششكل اأو اأك Ìمن اأششكال التعذيب ا÷سشدي
وال- -ن- -فسش- -ي وا’إه -ان -ة واŸع -ام -ل -ة ال -ق -اسش -ي -ة،
واحتجزوا ‘ ظروف صشعبة وُعوملوا بقسشوة
واأحياًنا اسشتخدموا كدروع بششرية .وقد اأد¤
كث Òمنهم بششهادات موؤŸة وروايات فظيعة.
ا’أم- -ر ال- -ذي ُي -ح -دث (الصش -دم -ة) ل -دى ه -وؤ’ء
ا’أط -ف -ال ،وي -ح -ف -ر صش -ورة م-وؤŸة وق-اسش-ي-ة ‘
اأذه -ان -ه -م ،يصش -عب ﬁوه-ا ’ح-ق-ا .وق-د ي-ع-زز
مششاعر الغضشب وا◊قد لديهم ويدفعهم نحو
ا’نتقام من اÙتل.
واأضشاف :اأن كافة اŸواثيق وا’أعراف الدولية،
قد جعلت من اعتقال ا’أطفال مÓذا اأخÒا،

وجعلت من ÷وء القاضشي اإ ¤ا◊كم بسشجن
طفل ما ،واإن كان و’ بد منه ،فليكن ’أقصشر
فÎة زم-ن-ي-ة ‡ك-ن-ة ،ف-ي-م-ا سش-ل-ط-ات ا’ح-تÓ-ل
عمدت اإ ¤اأن يكون اعتقالهم هو اÓŸذ ا’أول
و’أطول فÎة ‡كنة.
واأشش - -ار ف - -روان - -ة اإ ¤اأن ك - -اف - -ة اŸع- -ط- -ي- -ات
ا’إحصش -ائ -ي -ة وال-وق-ائ-ع اŸي-دان-ي-ة والشش-ه-ادات
ا◊ي- - -ة ،ت- - -وؤك- - -د اأن اسش- - -ت- - -ه - -داف ا’أط - -ف - -ال
الفلسشطيني Úيندرج ‘ اإطار سشياسشة اإسشرائيلية
‡ن -ه -ج-ة ت-ه-دف ل-تشش-وي-ه مسش-ت-ق-ب-ل ال-ط-ف-ول-ة
ال -ف -لسش-ط-ي-ن-ي-ة .ل-ه-ذا وعÓ-وة ع-ل-ى اع-ت-ق-ال-ه-م
وانتهاكات القانون الدو‹ ‘ التعامل معهم،
÷اأت سشلطات ا’حتÓل اإ ¤اإقرار ›موعة
من القوان Úالتي ُتجيز اعتقال الق ّصشر وُتغلظ
ال- -ع- -ق- -وب- -ة ب- -ح -ق -ه -م ،واسش -ت -خ -دمت ال -قضش -اء
واÙاك -م ال -عسش -ك -ري -ة اأداة ل -ف -رضض ا’أح -ك -ام
العالية والغرامات الباهظة وا◊بسض اŸنز‹
وا’إبعاد عن اأماكن السشكن ،وغÒها.
و‘ اÿت -ام دع -ا ك -اف-ة ا÷ه-ات ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
اŸع -ن -ي -ة اإ ¤ال-ت-نسش-ي-ق وال-ت-ع-اون ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا
وت -وح -ي -د ج-ه-وده-ا م-ن اأج-ل ت-وث-ي-ق ك-ل م-ا ل-ه
ع Ó-ق -ة ب-اسش-ت-ه-داف ا’أط-ف-ال ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي،Ú
وع -رضش -ه-ا اأم-ام ال-راأي ال-ع-ام ال-دو‹ ووضش-ع-ه-ا
ع- -ل- -ى ط- -اول- -ة ﬁك- -م- -ة ا÷ن -اي -ات ال -دول -ي -ة،
وت- -وظ- -ي- -ف- -ه- -ا ب -الشش -ك -ل ال -ذي ي -ع -زز ال -رواي -ة
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ع-ل-ى اأن ه-وؤ’ء اأب-ري-اء واأن-ن-ا كنا
و’زل-ن-ا ك-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úضش-ح-اي-ا لÓحتÓل ،واأن
اŸششكلة ا’أسشاسشية تكمن ‘ وجود ا’حتÓل،
حيث ’ حياة مع ا’حتÓل و’ اسشتقرار ‘ ظل
اسشتمرار وجود ا’حتÓل.

äÉªgÉ°ùe

حتى أانا قبل أان أاششرف على مرحاضض
سشوق كلوزال سشخرت منه ،و“ّنيت أان
يقال من ا◊كومة وأان تقال ا◊كومة
معه بسشبب ّŒرئه على ا÷امعّي ،Úاآ’ن
أادرك فداحة حكمي على هذا الوزير
الطيب ،حتى أاّنني “ّنيت أان يششرفني
ذات يوم ويدخل مرحاضشي وآاخذ معه
صشورا فيه‘‘.

رواية قامت على اعÎاف صسريح
حول الوضسع السسياسسي للجزائر

ورغ -م ت -ن ّ-ك -ر اŸواط-ن Úل-ن-ب-ل وظ-ي-ف-ت-ه
وإاشش - -راف- -ه ع- -ل- -ى أاع- -رق م- -رح- -اضض ‘
ال- -ع- -اصش- -م -ة ،إاّ’ أاّن -ه -م ’ يسش -ت -ط -ي -ع -ون
ا’سشتغناء عنه وعن خدماته ،خصشوصشا
وأانّ الشّشعب يعيشض ‘ مدينة ’ ثقافة
تتمّتع بها فيما يخصض اŸراحيضض ،والتي
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هي من أاهم ال ّضشروريات اليومية ،فنحن
‘‘نعيشض ‘ مدينة ’ مراحيضض فيها حتى
اŸق- -اه- -ي واŸط -اع -م ’ ت -وج -د ف -ي -ه -ا
م- -راح- -يضض ،وإان وج- -دت ،ت- -ق- -رأا ع- -ل -ى
أابوابها تلك ا÷ملة التي من كÌة ما
اسشتعملت حفظها ا÷ميع‘‘ :اŸرحاضض
مغلق بسشبب أاعمال ال ّصشيانة‘‘ Áكنك أان
تذهب وتعود بعد سشنة ،وسشتجد نفسض
ا÷م -ل -ة ون -فسض ال -ي -اف-ط-ة م-عّ-ل-ق-ة ع-ل-ى
أاب- -واب- -ه- -ا ،ف Ó- -أاح -د يسش -ت -غ -رب اأ’م -ر،
ببسشاطة أ’ن ا÷ميع نششأا ‘ بلدنا على
مبدأا ‘‘اŸششاريع غ Òالقابلة لÓكتمال‘‘،
فحتى بعد نصشف قرن من ا’سشتقÓل
مازالت العاصشمة ورششة كبÒة ،وجميع
مدن ا÷زائر كذلك ’ ،نقصشد بسشبب
اŸششاريع ا÷ديدة ،بل بسشبب تلك التي
سشمعنا باقÎاب آاجال تششطيبها ‘ زمن
الّ-ط-ف-ول-ة ،ول-كّ-ن-ه-ا  ⁄ت-ك-ت-م-ل ح-ت-ى بعد
ثÓث Úعاما‘‘ ،بصشراحة أ’ّننا ششعب ’
ع -م -ل ل -ه إاّ’ ال -تسش-ك-ع واح-تسش-اء ال-ق-ه-وة
واأ’كل ،واأ’كيد التغوط أايضشا.
وأاخÒاÁ ،كن القول :إانّ رواية سشمÒ
قسشيمي قامت على اعÎاف صشريح حول
الوضشع السشياسشي للجزائر ،وهو وضشع ’
ي -خ -ف -ى ع-ن اŸت-ل-ق-ي ا÷زائ-ري وال-ذي
ي-ح-م-ل م-رج-ع-ي-ة سش-ي-اسش-ية لواقع البÓد،
فقد تعّرضض ‘ خطابه هذا إا ¤واقع
سش -ي -اسش -ة ا◊ك -م وال -تسش-ي ‘ Òا÷زائ-ر،
ف -ق-د ح-م-لت الّ-رواي-ة م-ؤوّشش-رات واق-ع-ي-ة
اخÎقت ب-ه-ا زي-ف ا◊ك-وم-ة ون-ظ-ام-ه-ا،
فأابناء الوطن اإ’جباري ،يعششقون ‘‘هذه
اأ’رضض العاقر دون خيار ،ببسشاطة أ’نهم
ولدوا عليها‘‘ ،فيبادر الّروائي لنقد حياة
ششعب مسشلوب من كل ششيء عارضشا بعضض
السش - -ل - -وك - -ات السش- -ي- -اسش- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل
ششخصشيات مغلوبة على أامرها ،يتعّلقون
بامرأاة عاقر،
‘‘ومع ذلك يختÈون صشÈهم على ذلّتهم
كل عام ،على أامل أان –بل اŸرأاة ذات
مرة ،وتنجب ككل نسشاء العا ⁄العششق
الذي وضشعوه فيها ولكنها ‘ كل مرة
يقربونها تخذلهم و’ تنجب‘‘.

نحن من يرسسم معا ⁄صسفقة القرن!...
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لسصرائيلية Ÿا بات يعرف بصصفقة القرن اŸبهمة ظاهريًا ،إا ّ
لرضس تعطينا
لحداث على ا أ
ن وقائع ا أ
رغم الّنفي اŸتكّرر لكل الّتسصريبات ا إ
ل أا ّ
لسصرائيلية التي تلوح ب Úالفينة
مؤوشصرات عملية واضصحة عن اÿطوط العريضصة لتلك الصصفقة ،والتي من الواضصح أان التسصريبات ا إ
لرضس ضصمن
لخرى ليسصت إالّ بالونات اختبار “هيدية Ÿا سصيؤوول له العمل ا◊ثيث ا÷اري فعلياً لتنفيذ مسصلسصل تلك الصصفقة على ا أ
وا أ
خطوات مدروسصة بدقة؛ والتي كان إاغÓق مكتب منظمة التحرير الفلسصطينية ‘ واشصنطن أاهم حلقاته.
واÓŸحظ أانّ قضشايا ا◊ل الّنهائي –سشم اليوم
ا’سشÎاتيجية لتلك اأ’حداث ’حقاً.
عملياً على أارضض الواقع ،فقضشية اŸسشتوطنات
وهو ما يعني اأّن على الكل الفلسشطيني وخاصشة
وحدود الدولة الفلسشطينية اأ’منية ’ السشياسشية
القيادة الفلسشطينية اإدراك أان مفاوضشات التسشوية
ترسشم آاخر فصشولها جرافات ا’سشتيطان ،وذلك
ا◊قيقية والعملية تدور اآ’ن على اأ’رضض ،وأان ما
سشيعرضض ‘ نهاية اŸطاف على الورق سشيكون
بعد أان حّدد جُلّها ا÷دار العازل ،ومن الواضشح أانّ
صشفقة ترامب لن تزيل حجرا من مسشتوطنة خلف
خ Ó-صش -ة م -ا ي -ف -رضض ع -ل-ى اأ’رضض ،وأاّن-ن-ا ب-ردود
ا÷دار ،ع Ó-وة ع -ن ت -لك ال -ت -ي ب-داخ-ل-ه ،وقضش-ي-ة
أافعالنا على ما يجري نحّدد معا ⁄صشفقة ترامب،
ا◊دود الششرقية ‘ غور نهر اأ’ردن ليسشت بتلك
واأّن ترامب كان صشادقًا عندما قال أاّنه لن يج Èأاي
العقبة الصشعبة ،أاما قضشية القدسض ،فمن الواضشح
طرف على اأي ششيء؛ فالّرجل ينتظر ردود اأ’فعال
أان إاسشرائيل قد حسشمت أامرها ع Èإاخراج اأ’حياء
الفلسشطينية مقابل ما تفرضشه سشياسشة اأ’مر الواقع
ذات الكثافة السشكانية من حّيز بلديتها بعد أان
التي تتّبعها إاسشرائيل Œاه قضشايا ا◊ل النهائي.
أاحاطتها بسشوار معا‹ أادوميم من الششرق ،وطرد
كيان بحدود أامنية ل سسياسسية
سشكان منطقة ( )1 Eالواقعة ششمالها اسشتعدادا
د  -عب Òعبد الرحمن ثابت
يطلق عليه مسسّمى دولة
لعزل اŸدينة نهائياً عن الضشفة الغربية .وما تبقى
من قضشية القدسض وا◊رم القدسشي –ت اإ’دارة مسشاهمة إاقليمية ‘ حل ال ّصشراع ،إاضشافة اإ ¤ذلك لكن أاخطر ما يجرى اليوم ‘ حل الصشراع هو
الهاششمية ضشمن اإ’سشتاتيسشكو القائم ،وباعتقادي فإاّن مّÈرات اÿطوة اأ’مريكية ترسشم خطا اأحمرا ال -تصش -ور ا÷دي -د ل -ط -ب-ي-ع-ة ال-دول-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
لن “انع إاسشرائيل ‘ أان يششارك الفلسشطيني Úهذا ع -ريضش -ا ع -ل -ى صش Ó-ح-ي-ات ال-دول-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة وإاسشرائيل؛ والتي اسشتحوذت بالقوة اŸسشلّحة على
ً
اŸقÎح ف- -ى اإ’دارة؛ وال- -ب- -اب م -ف -ت -وح أ’ي دول -ة اŸقÎحة ضشمن سشياسشاتها اÿارجية مسشتقب ،Óأاراضش-ي ال-غ Òط-ب-قً-ا Ÿف-اه-ي-م ع-ق-ائ-دي-ة ت-ورات-ي-ة
والتي سشتكون ضشمن سشقف ّﬁدد.
مزعومة ضشاربة بعرضض ا◊ائط كل قرارات اأ’·
أاخرى ﬁبة للسشÓم فى أان تششارك فى ا’دارة
حل ال ّصسراع هو أاسسلوب جديد ومبتكر
اŸتحدة مقابل دولة فلسشطينية من الواضشح أانها
الروحية للمكان –ت السشيادة الفعلية السشياسشية
والعسشكرية اإ’سشرائيلية على بلدية مدينة القدسض إاّن أاسشلوب اإ’دارة اأ’مريكية ‘ حل ال ّصشراع هو سشتكون كيان بحدود أامنية ’ سشياسشية يطلق عليها
أاسشلوب جديد ومبتكر ،فهي تفرضض الواقع على مسشمى دولة ،وما يجري لن تكون عواقبه وخيمًة
اŸوحدة.
اأ’رضض وترى رّدة الفعل على كل اŸسشتويات ،وهو على الفلسشطينيّ Úفحسشب بل سشيتعداهم ليصشل
إاغÓق مكتب منظمة التحرير
ما Áكنها من –ديد مسشتوى ال ّضشغط آانيًا و’حقًا لكل دول العا ⁄الذي سشيسشمح لهذه اŸهزلة أان “ر
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فى واشسنطن ،إاجراء عملي أامريكي
دون ضشجيج ،فهو بصشمته سشيخلق سشابقة يحتذى
ولعل أاهم حلقات مسشلسشل صشفقة القرن والتي واŸت -اب -ع أ’سش -ل -وب إادارة ت -رامب ‘ ت -ع -ام -ل-ه م-ع بها ◊ل صشراعات إاثنية وقومية ومذهبية مسشتعرة
“ث -لث ‘ إاغ Ó-ق م -ك -تب م -ن -ظ -م -ة ال -ت-ح-ري-ر ‘ القيادة السشياسشية الفلسشطينية ‘ أايامها اأ’و ‘ ‘ ¤ا’ق-ل-ي-م وال-ع-ا ،⁄وسش-ي-ف-ت-ح ال-ب-اب واسش-ع-ا أامام
واششنطن ،فهي إاجراء عملي أامريكي صشريح بأان ال- - -ب - -يت اأ’ب - -يضض ،و‘ قضش - -ي - -ة ب - -واب - -ات ا◊رم لهيب التطرف الديني ‘ العا ⁄ومنطقة الششرق
الدولة الفلسشطينية اŸقÎحة ’ “ثل إا’ سشكان وا’سش-ت-ي-ط-ان ال-ذي اشش-ت-ع-لت ع-ط-اءات-ه م-ع ق-دوم اأ’وسش -ط –دي -داً ال -ت -ي ل -عب ف -ي -ه -ا ال -دي -ن دوراً
الضش -ف -ة وال -ق -ط -اع؛ Ãع-ن-ى أان م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر إادارته؛ فإاّنه يدرك حقيقة أاّن ا’دارة اأ’مريكية أاسشاسشيًا ‘ حركة تاريخها.
الفلسشطينية لن يكون لها أاي ﬁل من ا’عراب بزعامة ترامب ترسشم اÿطوط العريضشة لصشفقة اŸؤوّكد اأّن حل ال ّصشراع الفلسشطيني ا’سشرائيلي
فيما هو قادم طبقاً لرؤوية اإ’دارة اأ’مريكية ،وهي القرن باأ’فعال على اأ’رضض؛ وطبقا لردود اأ’فعال بهذه الصشورة التوراتية لن Áنح إاسشرائيل اأ’من
خ -ط -وة م-ت-قّ-دم-ة ج-داً Ÿع-ا÷ة قضش-ي-ة الÓ-ج-ئ Úعلى أاحداث مفتعلة ‘ كل قضشية من قضشايا ا◊ل Ÿدة ط -وي -ل -ة ،وال -ق -ارئ ل -ت-اري-خ الشش-رق اأ’وسش-ط
ال-ف-لسش-ط-ي-نّ-ي Ú-ب-ع-ي-داً ع-ن صش-ف-قة القرن ،وهو ما ال -ن -ه -ائ-ي ل-لصش-راع ،وه-و م-ا ي-ع-ن-ي اأّن-ن-ا سشÔى م-ع يكتششف كم كانت مأاسشاويا نهاية Œارب ‡اثلة
يعنى إاخراج قضشية الÓجئ Úمن قضشايا مفاوضشات ال -وقت اŸزي -د م-ن ت-لك اأ’ح-داث ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة للّتجربة ال ّصشهيونية على هذه اأ’رضض.
ا◊ل ال-ن-ه-ائ-ي ب Úال-ف-لسش-ط-ي-نّ-ي Ú-واإ’سشرائيلّيÚ؛ اŸف -ت -ع -ل -ة؛ وال -ت -ي سش -ي -ح ّ-دد ردة ف-ع-ل اŸسش-ت-وى
ة
وذلك على اأ’قل ‘ اŸرحلة الراهنة من التسشوية ،السشياسشي والششارع الفلسشطيني عليها مدى إامكاني
أاسصتاذ علوم سصياسصية وعÓقات دولية
ت
ومن الواضشح أاّنها سشتحل بعيداً عن إاسشرائيل ضشمن تقبل الطرف الفلسشطيني لتنازل أاو “رير الغايا
@outlook.com2009Political

من األوراسس إا ¤الكرمل الّثورة مسستمّرة

‘ مثل هذا الششهر من نوفم Èعام  ،1954أاي قبل الّتحرير ا÷زائرية».
ثÓثة وسشت Úسشنة أاششعلت جبهة التحرير الوطني حvقا هي ثورة التّحرير ،فهي ثورة عظيمة بعظمة
ثوارها وششهدائها ،فأاضشحت
ا÷زائ- - - -ري - - -ة شش - - -رارة ال - - -ث - - -ورة
رمزاً للثّورة وا◊رية وحاملة
ا÷زائ - -ري - -ة ضش - -د اŸسش - -ت- -ع- -م- -ر
شش-ع-ل-ة ا’سش-ت-قÓ-ل والّسش-ي-ادة
الفرنسشي ،الذي اسشتمر أاك Ìمن
الوطنية ،ثورة اسشتششهد فيها
ثÓثة عششر عقًدا ،والتي قادتها
أاك Ìم - -ن م - -ل - -ي - -ون ونصش- -ف
نحو اسشتقÓل ا÷زائر عام .1962
اŸل- -ي- -ون ج- -زائ -ري ،ت ّ-وجت
ت -لك ال-ث-ورة ال-ت-ي أاشش-ع-ل-ه-ا بضش-ع-ة
ب -ا’ن-تصش-ار ال-ع-ظ-ي-م وإاعÓ-ن
م -ئ -ات م -ن ال -ث-وار وال-تّ-ف ح-ول-ه-ا
ا’سش-ت-قÓ-ل ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
شش -عب ع -ظ -ي -م ي -عشش-ق اŸق-اوم-ة،
ت - -ب - -اي - -ن م - -وازي - -ن ال - -ق- -وى
ويرفضض الظلم وا’ضشطهاد .ششعب
واإ’م- -ك- -ان -ي -ات ،ب Úف -رنسش -ا
ن -اضش -ل ضش -د ا’سش -ت -ع -م -ار فصش -ن-ع
وج -يشش -ه-ا اŸدج-ج ب-السشÓ-ح
ا’ن- -تصش -ار ،وم -ا زال ذاك الّشش -عب
وب Úأاح - -د شش- -ع- -وب ال- -ع- -ا⁄
مسشتمّرا ‘ مسشÒة العطاء والبناء
ال- -ث- -الث اŸتسش- -ل- -ح ب- -اإ’رادة
لتششييد دولته العصشرية ،لهذا فان
وال- -ع- -زÁة وإاصش- -رار ال- -ث- -وار
ذك -رى ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة تشش ّ-ك-ل
بقلم :عبد الناصصر عو Êفروانة
ورصش-ي-د م-ع-ن-وي ’ يضش-اهى،
نÈاسش - -ا Ÿن ي - -ك- -اف- -ح م- -ن أاج- -ل
ا◊ري -ة ،ذك -رى ت -ت -ع -دد أاب -ع -اده -ا ،وت-ت-نّ-وع دروسش-ه-ا لتضشيف تاريخاً جديداً وهامًا ‘ قاموسض تواريخ
م-ق-اوم-ة الشش-ع-وب ضش-د مسش-ت-ع-م-ري-ه-ا .فهنيئًا لششعب
وعÈها.
الّ-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ،ه-ي ت-لك الّ-ث-ورة اŸسشّ-ل-ح-ة ال-ت-ي ا÷زائر الششقيقة ،رئي ًسشا وحكومة وجيشًشا.
ن ÷زائر الّثورة ،نعشصق ترابها،
ب- -دأات Ãشش -ارك -ة (› )1200اه- -د ع -ل -ى اŸسش -ت -وى َنِح t
اقل-نو-ابط-نليت-بق-ل-حي-وزدتي-هةم ،و(ت0-رّ0ك)-4ز قتطه-عةج-مس-شاتÓ-ه-حمفعق-ل-طى وم-برضاشك-عةز نفخر بشصعبها ونتعّلم من دروسصها
وبالّتأاكيد نحن كفلسشطينيَّ Úنِحtن ÷زائر الثورة،
الشّش -رط -ة وا÷يشض وال ّ-ث -ك -ن -ات ال -عسش -ك-ري-ة وﬂازن
اأ’سشلحة ،فاسشتولوا على مزيداً من اأ’سشلحة ،ومن ثم نعششق ترابها ،ونفخر بششعبها ونتعّلم من دروسشها
تزايدت اأعدادهم جراء فعلهم واّتسشاع حجم التأاييد وŒربتها الرائدة بششقيها السشياسشي والعسشكري،
ّ
الشّش-ع-ب-ي ل-ه-م وت-دريّ -ج-ي-ا اّت-سش-عت رق-عة اŸواجهات ،ف -ع -ل -ى أارضش-ه-ا ن-ف-ذت ا÷ب-ه-ة الشش-ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر
Óسشرى ‘ “وز /
واسشتمرت قرابة ثمانيةً أاعوام ،وكانت تتويجاً لثورات فلسشط Úأاول عملية تبادل ل أ
أاخرى ّسشبقتها ،ولكنّها كانت اأ’قوى من ب Úتلك ي- -ول- -ي- -و ع- -ام  ،1968وشش- -ع- -ب -ه -ا اح -تضش -ن ال -ث -ورة
الثّورات ،جسشد خÓلها الششعب ا÷زائري العظيم ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة وق-ي-ادات-ه-ا بعد اÿروج من بÒوت،
ّ
أاروع صش- -ور الّصش- -م- -ود وال- -ب- -ط -ول -ة وال -ف -داء ،ورسش -م ومن داخل قاعة قصشر اأ’· بنادي الصشنوبر اأطلق
صش- -ف- -ح- -ات م- -ن اÛد ‘ سش- -جÓ- -ت ا’ن -تصش -ارات الشّشهيد الراحل «أابو عمار» إاعÓن اسشتقÓل الدولة
العاŸية ضشد ا’سشتعمار ،لذلك أاطلق عليها «ثورة الفلسشطينية اŸسشتقلّة.

فلسصط Úحاضصرة و ⁄تغبْ عن
أاذهان وعقول وقلوب ا÷زائرّيÚ

ونحن ششعب نقدر عاليًا ا’هتمام ا÷زائري الرسشمي
والششعبي بالقضشية الفلسشطينية ودعمهم ومسشاندتهم
التاريخية للقضشية الفلسشطينية وللششعب الفلسشطيني
ع -ام-ة .وسش-ت-ب-ق-ى صش-رخ-ة رئ-يسش-ه-ا السش-اب-ق» ه-واري
ب -وم -دي -ن (ن -ح -ن م-ع ف-لسش-ط Úظ-اŸة أاو م-ظ-ل-وم-ة)
تصش -دح ‘ آاذان -ن -ا ،أ’ّن -ه -ا ل -يسشت ›رد صش -رخ-ة م-ن
رئيسض غادر سشدة ا◊كم وفارق ا◊ياة ،بل أ’نها
صش- -رخ- -ة ت- -وارث- -ت- -ه- -ا اأ’ج- -ي- -ال ،وردده -ا ال -رؤوسش -اء
اŸت -ع -اق-ب Úل-ل-ج-زائ-ر الشش-ق-ي-ق-ة وشش-ع-ب-ه-ا ال-ع-ظ-ي-م،
ب عن أاذهان
ليؤوكدوا بأان فلسشط Úحاضشرة و ⁄تغ ْ
وعقول وقلوب ا÷زائري Úكل ا÷زائري ،Úلهذا ⁄
حفر اسشمها ‘ سشفر تاريخنا
ولن ننسشى ا÷زائر التي ُ
وثورتنا ،وهي دائمة ا◊ضشور ‘ قلوبنا وعقولنا.
وللجزائر بلد اŸليون ونصشف اŸليون ششهيد مسشاحة
واسش -ع -ة ‘ ذاك -رت -ن -ا ،وŒرب -ة شش s-ك-لت ‰وذجً-ا ل-ن-ا،
ب -ع -ظ -م -ة ث-ورت-ه-ا وع-ن-ف-وان ث-واره-ا وب-ط-ول-ة صش-ن-اع
أا›ادها وإاخÓصض بناة حاضشرها ومسشتقبلها بعد
اسش-ت-قÓ-ل-ه-ا .ف-ا÷زائ-ر ع-ظ-ي-مة برؤوسشائها وأابنائها،
رائ -ع -ة ‘ ج -م -ال-ه-ا وط-ب-ي-ع-ت-ه-ا وشش-واط-ئ-ه-ا ،ه-ائ-ل-ة
بآاثارها ،فاتنة بكسشوتها اÿضشراء ،متميزة Ãتحفها
«م-ق-ام الشش-ه-ي-د» ،شش-اﬂة ك-ج-ب-ال-ه-ا ،وسشتظل كذلك
بإاذن الله .وأ’ّنها كذلك وأ’ّننا نعششق جزائر الثورة
والشّش-ه-داء ،ف-إاّن-ن-ا ن-ت-مّ-ن-ى ع-ل-ى الّسشلطات ا÷زائرية
تسشهيل إاجراءات دخول الفلسشطينّي Úأ’راضشيها.
ونختم Ãا قاله الّرئيسض ا÷زائري الّراحل بومدين
(إاّن اسش- -ت- -قÓ- -ل ا÷زائ- -ر ن- -اقصض ب- -دون اسش -ت -ق Ó-ل
فلسشط ،)Úهذه ا÷ملة الّتاريخية التي تعكسض عمق
العÓقة ما ب Úا÷زائر وفلسشط .Úوصشدق من قال
من اأ’وراسض إا ¤الكرمل ،الّثورة مسشتمّرة.
@ رئيسس وحدة الّدراسصات والتّوثيق ‘ هيئة
لسصرى
شصؤوون ا أ

á°VÉjQ

الخميسس  ٢٣نوفمبر  ٢٠١7م
الموافق لـ  ٠٤ربيع اأ’ول ١٤٣9هـ

–ضصÒأ Ÿوأجهة ألوفاق ‘ ألبطولة

ألنصسرية سستوأجه «ألكناري» ودّيا يوم ألسسبت

’و ¤موبيليسس ،حيث قام
يوأصصل نصصر حسص Úدأي –ضصÒأته – ّسصبا Ÿوأجهة وفاق سصطيف ‘ أ÷ولة ألـ  ١3للرأبطة أ أ
أŸدرب بÓل دزيري بالرفع من وتÒة ألتحضصÒأت من أجل أ◊فاظ على لياقة ألّÓعب.Ú

عمار حميسسي
اّت -ف -قت إادارة ال -نصس -ري -ة م-ع ن-ظÒت-ه-ا ‘
شسبيبة القبائل من أاجل بر›ة مواجهة
ودية يوم السسبت لتعويضس نقصس اŸنافسسة
بعد تأاجيل الرابطة للجولة  ١٣ا ¤غاية
الفا— ديسسم ÈاŸقبل.
وي -ن -وي دزي -ري اسس -ت -غ Ó-ل ه-ذه اÿرج-ة
الودية من أاجل –ضس Òعناصسره –سسبا
للمواجهة الصسعبة التي سستجمعهم بفريق
وفاق سسطيف ،وهي اŸباراة التي يطمح
من خÓلها الفريق لتحقيق ا’نتصسار.
وكان الفريق يريد إاجراء مواجهة ودية
أاخ- -رى ل -ك -ن دزي -ري رفضس ذلك ب -ح -ج -ة
تفادي الضسغط على الÓعب Úمن الناحية
البدنية رغم أاّنه أاّكد رغبته ‘ مواجهة
ف- -ري- -ق م -ن اأ’قسس -ام السس -ف -ل -ى م -ن أاج -ل
السسماح للعناصسر التي  ⁄تشسارك كثÒا ‘
اللعب.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاب -ل -غت إادارة ال -ف -ري -ق
الÓعب وليد عرجي بأانها ’ تنوي Œديد
عقد اإ’عارة الذي يربط الÓعب بنصسر
حسس ،Úوال -ذي سس -ي -ن-ت-ه-ي ‘  ٣١ديسسمÈ
اŸقبل خاصسة أانه  ⁄يعد يدخل ضسمن
النهج التكتيكي للجهاز الفني.
وتراجع مسستوى الÓعب ÚكثÒا رغم أانه ‘
اŸوسسم اŸاضسي من أافضسل الÓعب‘ Ú
ال-ف-ري-ق ،ح-يث ت-نّ-ب-أا ل-ه ا÷م-ي-ع Ãسس-تقبل
كب Òلكن ◊د اآ’ن  ⁄يفهم سسبب هذا
الÎاجع الرهيب ‘ مسستواه ،وهو ما جعله
يضسيع مكانته ا’سساسسية ‘ الفريق.
و ⁄يقدم الثنائي هشسام شسريف القادم من
م -ول -ودي-ة وه-ران وزك-ري-ا أاوح-دة اŸردود

١7٤9٨

سصفيان حيوأ Êلـ «ألشصعب»:

«أأطمح إأ ¤تكوين فريق وطني قوي»
أّكد مدرب أŸنتخب ألوطني لكرة أليد
” تعيينه على رأسس
سصفيان حيوأ Êألذي ّ
ألعارضصة ألفنية يوم ألثÓثاء ،أنه جاهز
من أجل قيادة أÛموعة خÓل ألطبعة ألـ
 ٢3لبطولة أ· أفريقيا ألتي سصتجري
وقائعها مطلع ألسصنة ألقادمة رغم صصعوبة
أŸهمة ‘ ظل ألوضصع أ◊ا‹ للفريق
ألوطني ألذي بقي بعيد عن ألتحضصÒأت
لفÎة طويلة.

حاورته :نبيلة بوقرين

❊ ألشص -عب :ك -ي -ف ت -رى م-ه-م-تك أ÷دي-دة
على رأسس ألفريق ألوطني؟
❊❊ سصفيان حيوأ ‘ :Êالبداية يجب أان يعرف
ا÷ميع أاّنني توّليت مهمة تدريب الفريق أ’ّنها واجب
وطني و’ أاسستطيع أان أارفضسه ،رغم صسعوبة اŸأامورية أ’ن
كرة اليد أاعطتنا الكث Òمنذ ولوجي عا ⁄الرياضسة أاي
خÓل  ٢٨سسنة كاملة.
❊ أ’ ت- -خشص -ى ألّضص -غ -ط Ãا أّن أل -ف -ري -ق ⁄
يح ّ
ضصر جيدأ؟

اŸنتظر منهما منذ انطÓق اŸوسسم رغم
أانهما من العناصسر التي كان يراهن عليها
كثÒا من أاجل قيادة الفريق لتحقيق نتائج
أافضسل.
وت -ب -ق-ى ن-ق-ط-ة ا’سس-ت-ف-ه-ام ل-دى اأ’نصس-ار
الÓ- -عب هشس- -ام شس- -ري- -ف ،ال -ذي ك -ان ‘
اŸوسسم اŸاضسي من أافضسل الÓعب‘ Ú
مولودية وهران ،و›يئه ا ¤النصسرية كان
من أاجل تقد Ëا’ضسافة إا’ أان العكسس هو
الذي حدث.
واسس - -ت - -غ - -ل اأ’نصس- -ار حضس- -وره- -م حصس- -ة
ا’سستئناف التي جرت Ãركب بن صسيام

م - -ن أاج- -ل ا◊ديث م- -ع هشس- -ام شس- -ري- -ف
وأاوح-دة ،وط-ال-ب-وه-م-ا ب-ا’سس-ت-ف-اقة خÓل
ا÷و’ت اŸق- -ب -ل -ة خ -اصس -ة أان ال -ف -رصس -ة
سستكون مواتية أامامهم بعد نهاية إاعارة
الÓعب عرجي.

‚ل ماجر ينتظر فرصصته
م- -ازال الÓ- -عب ﬁم -د أام Òم -اج -ر
ينتظر فرصسته من أاجل اŸشساركة مع
ال- - -ف- - -ري- - -ق ا’ول Ãا أان- - -ه ◊د اآ’ن
يشس -ارك ف -ق -ط م -ع ال-ف-ري-ق ال-ردي-ف
رغم أان ا÷هاز الفني السسابق بقيادة

ن -غ -ي -ز ك -ان Áن -ح ال -ف-رصس-ة لÓ-ع-بÚ
الشس - - -ب - - -ان ع - - -ل - - -ى غ - - -رار واج - - -ي،
خ -اصس-ف،رح-م-ون وه-ارون ل-ك-ن ‚ل
م- -درب اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي  ⁄ي -ن -ل
فرصسته ◊د اآ’ن مع اأ’كابر .ومن
اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ق -وم اŸدرب دزي -ري
ب -ال -وق -وف ع -ل-ى ام-ك-ان-ي-ات الÓ-عب
خÓل الفÎة اŸقبلة من أاجل معرفة
م- -ا إاذا ك- -ان Áلك اŸؤوهÓ- -ت ال- -ت -ي
تسسمح له بالتواجد مع الفريق اأ’ول
رغ -م اŸسس -ت -وى ا÷ي -د ال -ذي ق ّ-دم-ه
◊د اآ’ن مع الفريق الرديف.

’قل من  ٢١سصنة
أŸنتخب ألوطني أ

– ـ ـ ـضسÒأت مكثّفـ ـ ـة – ّسسب ـ ـ ـ ـا للموأعي ـ ـ ـ ـ ـد ألّرسسميـ ـ ـ ـ ـة ألقادمـ ـ ـ ـة

أنطلق ألعمل أ÷دي Ÿدير أŸنتخبات ألوطنية –ضصÒأ لÓسصتحقاقات أŸقبلة ألتي تنتظر شصبان ألعناصصر ألوطنية ،حيث أختتم صصبيحة أمسس تربصس
أŸنتخب ألوطني لفئة أقل من  ٢١سصنة Ãركز –ضص ÒأŸنتخبات ألوطنية بسصيدي موسصى ،بعد خمسصة أيام من ألعمل –ت قيادة بوعÓم شصارف وطاقمه
أŸكون من أŸدرب أŸسصاعد عبد ألعزيز حسص Úومدرب أ◊رأسس ﬁمد حنيشصاد .تربصس للمعاينة سصيتبعه آأخر يوم ألسصبت أŸقبل –ضصÒأ للتصصفيات أŸؤوهلة
’ن ‘ –قيق تأاهل ثاÊ
’ول على كرة ألقدم أ÷زأئرية خ Òألدين زطشصي يفكر من أ آ
لكأاسس أ· إأفريقيا وأوŸبياد طوكيو  ،٢٠٢٠ودليل على أن أŸسصؤوول أ أ
على ألتوأ‹ ،وألثالث إأ ¤أكﬁ Èفل رياضصي دو‹ بعد ذلك ألذي “كن جيل فرحات وشصيتة من –قيقه ‘ أوŸبياد ريو دي جانÒو ألÈأزيلية أŸاضصية
بعدما “كنوأ من بلوغ نهائي كأاسس أ· إأفريقيا للشصباب.

ﬁمد فوزي بقاصص
تربصس ’عبي اŸنتخب الوطني ومسستقبل
ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري-ة وق-ف م-ن خÓ-ل-ه
اŸدرب اıضس- - -رم ب- - -وعÓ- - -م شس- - -ارف
وطاقمه ،على مسستوى ’ ٢5عبا من خÓل
إاق-ام-ة  ٨حصسصس ت-دري-ب-ي-ة م-ن-ذ ان-طÓق
الÎبصس السسبت اŸاضسي Ãركز –ضسÒ
اŸنتخبات الوطنية بسسيدي موسسى ،ومن
خ Ó-ل اŸب -اراة ال -ودي-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي
تخللت الÎبصس وجمعت العناصسر الوطنية
لفئة أاقل من  ٢١سسنة بفريق أاكابر أامل
اأ’ربعاء صساحب اŸركز الثالث ‘ بطولة
ال -ث -ا Êه -واة وسس -ط ،وال -ت-ي ان-ت-هت ب-ف-وز
رفقاء مهاجم نادي بارادو اŸتأالق «فريد
ا »‹ÓŸبهدف Úنظيف ،Úفوز مهم ‘
أاول تربصس لبوعÓم شسارف الذي خ ّصسصسه
ل-ل-م-ع-اي-ن-ة وال-ت-ن-ق-يب ع-ن أافضسل الÓعبÚ
لفئة أاقل من  ٢١سسنة ع ÈالÎاب الوطني.
ع-م-ل م-دي-ر اŸن-ت-خ-ب-ات ال-وطنية بوعÓم
شس -ارف وط -اق -م -ه ل -ن ي -ت-وق-ف ع-ن-د ه-ذا
الÎبصس بل اسستدعى ’ ٢5عبا آاخرا لتتم
م-ع-اي-ن-ت-ه-م ‘ ت-ربصس ي-ن-ط-ل-ق يوم السسبت
اŸقبل الـ  ٢5نوفم Èا÷اري وينتهي يوم
ال- -ـ  ٢9م -ن ذات الشس -ه -ر Ãرك -ز سس -ي -دي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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❊❊ هناك عدد كب Òمن اŸدرب Úرفضسوا اŸغامرة مع
الفريق الوطني ،إا’ أانني توليت اŸهام أ’نني واثق من
قدراتي وسسأاعمل على توظيف اÈÿة التي اكتسسبتها ‘
السسنوات اŸاضسية خÓل البطولة اأ’فريقية القادمة بهدف
–قيق نتائج إايجابية Ãا أانني أاشسرفت ‘ السسابق على
الفريق الوطني أ’قل من  ١9سسنة ،نادي مولودية ا÷زائر،
نادي اأ’بيار ،نادي براقي ،نادي بوفاريك ،وأاخÒا فريق
برج بوعريريج وحاليا أاطمح إا ¤تكوين فريق وطني قوي
للمسستقبل من خÓل اإ’عتماد على عناصسر شسابة بحول
الله.
’سصÎأتيجية ألتي سصتنتهجها مع
❊ ما هي أ إ
ألفريق ألوطني؟
❊❊ سسنحاول أان نشسرع ‘ العمل اŸيدا ‘ Êأاقرب وقت،
ومن اŸقرر أان يكون ذلك مطلع اأ’سسبوع القادم بهدف
الوقوف على مسستوى اÛموعة وبداية Œسسيد اÿطط
التكتيكية من أاجل إاعادة هيكلة الفريق واإ’عتماد على
عناصسر تسستطيع أان “ثل اأ’لوان الوطنية ‘ اŸوعد
ال -ق -اري ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة م-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل م-ع
الÓعب Úوفقا للمعطيات اŸتوفرة.

موسسى ،ليصسل عدد الÓعب Úالذين “ت
معاينتهم ’ ٣٠عبا من  ٢٢ناديا موزعÚ
ب Úال -راب -ط -ة اÎÙف -ة اأ’و ¤وال-ث-ان-ي-ة
ل -ك -رة ال -ق-دم وم-ن أان-دي-ة ال-غ-رب والشس-رق
ا÷زائري وكذا الوسسط.
ت -ربصس-ان م-ن شس-أان-ه-م-ا –دي-د م-ع-ا ⁄ون-واة
اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ل-ف-ئ-ة أاق-ل م-ن  ٢١سسنة

ألفيفا

والذي سسيعمل معه مدير اŸنتخبات الوطنية
بوعÓم شسارف وطاقمه على اŸدى الطويل،
وسسيخوضس معه كل التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس
أا· إافريقيا للشسباب أ’قل من  ٢٣سسنة بغية
–ضسÒهم لبلوغ هدف التأاهل أ’· إافريقيا
Óلعاب اأ’وŸبية بطوكيو اليابانية
اŸقبلة ول أ
سسنة  ،٢٠٢٠وŸا ’ العمل على التتويج بكأاسس

إأنتقـ ـ ـ ـاء  ٣٦حكمـ ـ ـ ـا Ÿوندي ـ ـال روسسي ـ ـ ـ ـ ـا
اخ-ت-ارت ا’–ادي-ة ال-دول-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
(فيفا)  ٣٦حكما Áثلون القارات اÿمسس
منهم سستة أافارقة إ’دارة مباريات كأاسس
العا ⁄ـ  ٢٠١٨لكرة القدم اŸقررة بروسسيا،
حسس -ب -م -ا اف -ادت ب -ه ال -ه -ي-ئ-ة ال-دول-ي-ة ‘
م-وق-ع-ه-ا ال-رسس-م-ي ع-ل-ى ا’نÎنت وتضس-م
ال -ق -ائ -م -ة سس -ت -ة ح -ك -ام أاف -ارق -ة ،م -ن -ه-م
ا÷زائري مهدي عبيد شسارف ،ويدخل
ا◊ك - - -ام ال  ‘ ٣٦ت -ربصس ب -أاب -و ظ -ب -ي
(ا’مارات العربية اŸتحدة) ابتداء من يوم السسبت القادم.
وتعد أاوروبا اأ’ك“ Ìثي ،Óب  ١٠حكام ،بينما “ثل آاسسيا،
افريقيا ،أامريكا الشسمالية والوسسطى وأامريكا ا÷نوبية كل
واحدة بسستة حكام.
ومن اŸنتظر أان تعلن الهيئة العاŸية عن الÓئحة النهائية
ل -ل-ح-ك-ام اıت-اري-ن Ÿون-دي-ال  ‘ ٢٠١٨ج -ان-ف-ي اŸق-ب-ل،
Ãشساركة ثÓثة طواقم افريقية.
قائمة ا◊كام ال :٣٦
* أاوروبا ( :)١٠فليكسس بريشس (أاŸانيا) ،كيني كاك( Èتركيا)،
سسÒج- -ي ك- -اراسس- -اف (روسس- -ي- -ا) ،ب -جÒن ك -وي( Èه -ول -ن -دا)،
انطونطيو ماتو ’هوز (اسسبانيا) سسيمون مارسسينياك (بولونيا)،
م-ي-ل-وراد م-ازيك (صس-رب-ي-ا) ،ج-ي-ان-ي-ك-ا روشس-ي (اي-ط-اليا) دمÒ

سسكومينا (سسلوفيينا) ،كليمون توربات (فرنسسا).
* إافريقيا ( :)٦مهدي عبيد شسارف (ا÷زائر)،
مالنغ ديديو (السسينغال) ،بكاري قسساما(غامبيا)،
جهاد غريشسا (مصسر) ،جا Êغريشسا (مصسر) ،جاÊ
سسيكازوي (زامبيا) ،وÓÃك تسسيما (اثيوبيا).
* آاسسيا ( :)٦فهاد مÒداسسي (العربية السسعودية)،
الÒي - -زا ف - -غ - -ا( Êاي - -ران) ،رفشس- -ان اي- -رم- -ات- -وف
(اوزب -كسس -ت -انﬁ ،م -د ﬁم-د (ا’م-ارات ال-ع-رب-ي-ة
اŸتحدة) ،ريجي سساتو (اليابان) ،نواف شسكر الله
(البحرين).
* اوقيانوسسيا ( :)٢ماتو كو‚ر (زيÓندا ا÷ديدة) ،نوربار
هواتا.
* زم -ري -ك -م -ا الشس -م -ال -ي -ة وال -وسس -ط-ى (  :)٦ج - -وال اغ- -يÓ- -ر
(السسفادور) ،مارك غيغر (الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية) ،جيار
م -اري -ف-و ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة) ،ري-ك-اردو م-ون-تÒو
(ك -وسس -ت -اري -ك -ا) ،ج -وه -ان ب -ي -ت -ي (ب -ن -ام -ا) ،سس -ي-زار رام-وسس
(اŸكسسيك).
* أامريكا ا÷نوبية ( :)٦جيليو باسسكينان (الشسلي) ،انريك
كاسسÒاسس (الباراغواي) ،اندر كينها (الباراغواي) ،نيسستور
بيتانا (اأ’رجنت )Úسساندو ريسسي (الÈازيل) ،ويلمار رواندان
(كوŸوبيا).

–ويÓت

أأتلتيكو مدريد يري ـ ـ ـ ـد
أسستعادة أ◊ارسس كورتوأ
ذك -رت صص-ح-ي-ف-ة «أسس» أ’سص-ب-ان-ي-ة أمسس أن
ن- -ادي أت -ل -ت -ي -ك -و م -دري -د ،ي -ت -ق -دم ب -ع -رضس
’سص-ت-ع-ادة أ◊ارسس أل-ب-ل-ج-ي-كي ثيبو كورتوأ
م -ن تشص -ي -لسص -ي أ’‚ل -ي -زي ‘ ح -ال -ة رح-ي-ل
ح -ارسص -ه أ◊ا‹ ألسص-ل-وف-ي-ن-ي ي-ان أوبÓ-ك ‘
ألصصيف ألقادم.
وك -ان أ◊ارسس أل -ب -ل -ج -ي -ك -ي أل -دو‹ ث-ي-ب-و
ك -ورت-وأق-د أمضص-ى ثÓ-ث سص-ن-وأت م-ث-م-رة م-ع
أل-ن-ادي أŸدري-دي ‘ وقت سص-اب-ق ع-ل-ى سص-ب-يل
’ع - -ارة م - -ن أل - -ب- -ل- -وز وسص- -اع- -ده ‘ أل- -ف- -وز
أ إ
بالبطولة أ’سصبانية.
وأوضص -حت ألصص -ح -ي-ف-ة أن ك-ورت-وأ ل-ن Áدد
ع -ق -ده ب -ع-د أن-ت-ه-ائ-ه ع-ام  ٢٠١٩م-ع أل-ن-ادي
أللندنيو وهو ما يشصجعو آأتلتيكو مدريد على
أل-ت-ح-رك ’سص-ت-ع-ادت-ه ،ول-ك-ن ي-ب-قى ألسصؤوأل
مطروح بشصأان موأفقة تشصيلسصي عن ألتخلي
على أحد مصصادر قوته على ألسصاحة أÙلية
’وروبية.
وأ أ

❊❊ أانا ابن كرة اليد وأاعرف جيدا الظرف الذي Áر به
الفريق الوطني ،ولهذا سسأاعمل كل ما ‘ وسسعي من أاجل
توف Òا÷و اÓŸئم من أاجل العمل ،صسحيح  ⁄يكن هناك
مدرب على رأاسس اŸنتخب إا’ أان الÓعب Úكانوا يحضسرون
رفقة نواديهم ‘ كل اŸنافسسات التي شساركوا فيها إاضسافة
إا ¤مباريات البطولة الوطنية ولهذا ’ يجب أان نضسغط
عليهم حتى يتمكنوا من العمل وا◊فاظ على تركيزهم
لتحقيق نتائج إايجابية خÓل اŸنافسسة.
❊ ما هو هدفكم خÓل أŸشصاركة ‘ أŸوعد
ألقاري بالغابون؟
❊❊ يجب أان ’ ينسسى ا÷ميع أانه ‘ الطبعة اŸاضسية
الفريق ح ّضسر بشسكل أافضسل إا’ أانه  ⁄يتمكن من التأاهل
لبطولة العا ،⁄وحاليا الوضسع أاسسوأا إا’ أاننا سسنعمل كل ما ‘
وسسعنا من أاجل –قيق نتائج إايجابية من خÓل تسسيÒ
اŸنافسسة مباراة تلو اأ’خرى خاصسة أان اŸوعد سسيكون ‘
أادغال أافريقيا وأانتم تعرفون جيدا صسعوبة اŸأامورية ،إا’
أان- -ن- -ا سس- -ن- -ح -اول أايضس -ا اسس -ت -غ Ó-ل الÎبصس -ات ال -ق -ادم -ة
واŸباريات الودية التي سسيخوضسها الفريق مسستقب Óمن
أاجل ضسمان –ضس Òجيد بحول الله من اجل تشسريف
اأ’لوان الوطنية.

كأاسس أ÷زأئر (ألوسصط)

أ  -ألقصسر ـ مولودية بجاية قمة ألّدور أ÷هوي أألخÒ
سصتكون مولودية بجاية ،ألفائزة بكأاسس أ÷زأئر
 ،٢٠١5 - ٢٠١4مطالبة بتوخي أ◊ذر Ÿا توأجه
أوŸبي ألقصصر يوم ألسصبت ◊سصاب ألدور أ÷هوي
’خ( Òمنطقة ألوسصط  -رأبطة أ÷زأئر)
أ أ
للسصيدة ألكأاسس لتفادي مفاجأاة غ Òسصارة ومنه
ألتأاهل للدور ألـ  ،3٢حيث تنتظرها أندية
ألنخبة.
حتى وإان كان غ Òمتوازن على الورق ،فإان هذا الداربي
يشسكل قمة الدور ا÷هوي اأ’خ Òمن كأاسس ا÷مهورية
الذي سسيعرف كذلك مÓقاة رائد القبة ،الفريق اآ’خر
اŸنتمي للرابطة الثانية إا ¤جانب «اŸوب»–’ ،اد ذراع
بن خدة من ا÷هوي اأ’ول.
و‘ راب -ط -ة ال -ب -ل-ي-دة ،ت-واج-ه ج-م-ع-ي-ة الشس-ل-ف (ال-راب-ط-ة
الثانية) ،التي سسجلت اأ’سسبوع الفارط أاول هزÁة لها ‘
ال -ب -ط -ول-ة ،م-ول-ودي-ة وادي سس-ل-ي اŸن-ت-م-ي-ة ل-قسس-م م-ا بÚ
الرابطات ،وكلها أامل ‘ التدارك والتأاهل إا ¤الدور الـ .٣٢
^ ألÈنامج *
رأبطة أ÷زأئر:
ا–اد اأ’خضسرية (هواة)  -ا–اد وادي أاميزور (هواة).

أا· إاف -ري -ق -ي -ا ل -ل -ف -ئ-ة ،ب-ع-دم-ا ف-وت ا÷ي-ل
اŸاضسي على نفسسه فرصسة التتويج بها ‘
أا· إافريقيا التي احتضسنتها السسنغال وانهزم
ف -ي -ه -ا اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ضس -د اŸن-ت-خب
النيجÒي ‘ النهائي ،خصسوصسا أان العمل
ا÷دي “ت مباشسرته  ٣٢شسهرا قبل انطÓق
أاك Èحدث رياضسي ‘ العا.⁄

❊ كيف سصتتعامل مع مشصكل ضصيق ألوقت؟

نادي اسسطاوا‹ (جهوي  - )٢شسباب حي ا÷بل (هواة).
نادي بال فيدار (جهوي  - )٢نادي الرغاية (هواة).
رائد القبة (الرابطة  - )٢ا–اد ذراع بن خدة (جهوي .)١
أاوŸبي القصسر (جهوي  - )٢مولودية بجاية (الرابطة .)٢
أامل حيدرة (ما ب Úالرابطات)  -وفاق سسور الغز’ن
(جهوي .)١
شسبيبة عزازقة (ما ب Úالرابطات) ‚ -م بن عكنون
(هواة).
شسبيبة الشسراقة (ما ب Úالرابطات)  -شسباب الدار البيضساء
(هواة).
رأبطة ألبليدة:
شسباب الزاوية (جهوي  - )١رائد ع Úالدفلى (ما بÚ
الرابطات).
سسريع اÿميسس (هواة) ‚ -م الفÒم (و’ئي).
‚م القليعة (هواة)  -شسباب ع Úوسسارة (هواة).
شسباب سسنجاسس (هواة)  -ا–اد حجوط (هواة).
جمعية الشسلف (الرابطة  - )٢مولودية وادي سسلي (ما بÚ
الرابطات).
مÓحظة :تلتحق اأ’ندية اŸتأاهلة ‘ ختام هذا الدور
ا÷هوي ،بفرق الرابطة اأ’وÿ ¤وضس الدور الـ .٣٢

بطولة ألعا ⁄للمصصارعة (أقل من  ٢3سصنة)

إأقصسـ ـ ـ ـاء أ÷زأئ ـ ـ ـري لوأ Êعبـ ـ ـد ألن ـ ـ ـ ـور
أقصصي أŸصصارع أ÷زأئري لوأ Êعبد ألنور (فئة
 5٩كلغ) ‘ أختصصاصس أŸصصارعة أ’غريقو
’ربعاء ‘ ألدور أ’ول من
رومانية ،أمسس أ أ
’قل من ٢3
بطولة ألعا ⁄للمصصارعة ( ،)٢٠١7أ
سصنة أŸقامة فعاليتها ببولونيا (من  ٢١أ٢6 ¤
نوفم Èأ÷اري).
وانهزم اŸصسرع ا÷زائري أامام منافسسه الكازاخسستاÊ
ايدوسس سسولتانغا‹ بنتيجة ( ،)٠-9علما اّن هذا ا’خÒ
تّوج باŸيدالية الÈونزية ‘ البطولة اآ’سسياوية اأ’خÒة.
وتتضسّمن منافسسات اليوم الثا Êمن اŸصسارعة «ا’غريقو
رومانية» ،دخول ا÷زائري سسيد عزارة بشس ÒاŸنافسسة ‘
فئة (اك Ìمن  ٨٠كلغ) ،وهو اŸصسارع الذي تّوج باŸيدالية
Óواسسط بفرنسسا .وسسيواجه ‘
الÈونزية ‘ بطولة العا ⁄ل أ

ال -دور ا’ول اŸصس -ارع ا÷زائ -ري السس -ل -وف -اك-ي ن-ورب-ارت
سسيبكا.
وع- -رفت م -ن -افسس -ات ي -وم ال -ث Ó-ث -اء ،إاقصس -اء اŸصس -ارع
ا÷زائري ادم بوجمل( Úفئة اقل من  ٨5كلغ) ‘ الدور
ث-م-ن ال-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى ي-د ال-ف-ن-ل-ن-دي ه-رمان ميتسسوماييكي
حامل اللقب ا’وروبي والعاŸي لفئة ا’واسسط (.)٢٠١7
و–ت قيادة الطاقم الفني الوطني اŸشسكل من الروماÊ
روزو دوميÎو كورنال و بن جدة معزوز (‘ اŸصسارعة
ا’غ -ري -ق -ي -ة ال -روم-ان-ي-ة) وك-ذا ع-ون ف-يصس-ل (اŸصس-ارع-ة
ا◊رة) ،تشس- -ارك ا÷زائ- -ر ‘ ه- -ذه اŸن- -افسس- -ة ب- -أارب -ع -ة
مصسارع ،Úسسيسسعون ا ¤كسسب مزيد من اÈÿة ،وتقييم
مسس -ت -واه -م ام -ام ع -م -ال-ق-ة ا’خ-تصس-اصس ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
العاŸي.

ألفاف

زطشسي يسستقبل وفدأ عن أŸنّظمة ألوطنية لل ّصسحافيّ Úألّرياضسّي Úأ÷زأئرّيÚ

أسصتقبل رئيسس أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة
ألقدم خ Òألدين زطشصي ،يوم ألثÓثاء Ãقر
ألفاف وفدأ عن أŸنظمة ألوطنية للصصحافيÚ
ألرياضصي Úأ÷زأئري،Ú
وذلك ب -حضس -ور ك -ل م -ن ح -ك -ي -م م -دان ،عضس -و اŸك-تب
الفيدرا‹ ومسسؤوول اŸنتخب الوطني ،صسÓح باي عبود،
اŸسس -تشس -ار اإ’ع Ó-م -ي ل -رئ -يسس ال-ف-اف ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا¤
اأ’م Úالعام للفاف السسيد ﬁمد سساعد وأاعضساء خلية
اإ’عÓ-م ل-ل-فاف .ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي اّت-سس-م ب-ال-ودي-ة
وال ّصس-راح-ة ،سس-م-ح ب-ت-ب-ادل صس-ري-ح وم-ث-م-ر ف-ي-ما يخصس

وجهات النظر حول عÓقة الصسحافة الرياضسية واإ’–اد
ا÷زائري لكرة القدم ،وسسبل تخفيف حدة التوترالتي
تنشسأا من وقت آ’خر ،باإ’ضسافة إا ¤طرح العديد من
اŸقÎح- -ات ال- -ت- -ي م -ن شس -أان -ه -ا ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ة بÚ
الطرف.Ú
وأابرز زطشسي على اÿصسوصس جميع اŸبادرات التي
اتخذت ونفذت من قبل الفاف من أاجل تسسهيل عملية
اإ’تصسال مع الصسحافة والتغطية اإ’عÓمية لكل نشساطات
اإ’–اد ،مؤوّكدا اسستعداده ومكتبه الفيدرا‹ للتعاون مع
وسسائل اإ’عÓم فى جو مهني جيد.

‹hO

الخميسس  ٢٣نوفمبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٤ربيع األول 1٤٣٩هـ

زÁبابوي تطوي صسفحة موغابي

منانغاغوا يؤودي اليم Úالدسصتورية ا÷معة كرئيسس انتقا‹
يتو ¤النائب السسابق للرئيسص
الزÁبابوي إاÁرسسون منانغاغوا،
الذي أادى طرده من منصسبه إا¤
اسستقالة روبرت موغابي ،رئاسسة
البÓد لفÎة انتقالية قبل إاجراء
النتخابات العامة السسنة اŸقبلة،
بحسسب ما أاكده ا◊زب ا◊اكم.
ع -اد إاÁرسس-ون م-ن-ان-غ-اغ-وا ،ال-ذي ف-ر
إا ¤جنوب إافريقيا قبل أاسسبوع ،Úإا¤
زÁب- -اب- -وي ،أامسص ،ب- -حسسب م- -ا ذك -ره
ح- - - -زب ا÷ب- - - -ه- - - -ة ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي - - -ة
(زانو-بي.إاف).
وذك - -رت وسس - -ائ- -ل إاعÓ- -م ﬁل- -ي- -ة ‘
زÁبابوي ،أان منانغاغوا ،الذي فر من
ال -ب Ó-د خ -وف -ا ع-ل-ى سسÓ-م-ت-ه ب-ع-د أان
أاق-ال-ه م-وغ-اب-ي ق-ب-ل أاسس-بوع ،Úوصسل
إا ¤قاعدة مانيام ا÷وية ‘ هاراري
‘ السسادسسة مسساء.
لن - - -ب - - -اء ،إان إاÁرسس - - -ون
ون - - -ق - - -لت ا أ
م -ن -ان-غ-اغ-وا ال-ن-ائب السس-اب-ق ل-ل-رئ-يسص
سس -ي -ؤودي ال -ي -م Úرئ -يسس -ا ل -ل-بÓ-د ي-وم
ا÷معة خلفا Ÿوغابي.
وقال منانغاغوا ‘ تصسريحات لوسسائل
لعÓ-م «م-ع-ا سس-نضس-م-ن فÎة ان-ت-قال
ا إ
سسلمية لتدعيم دÁقراطيتنا ،وبدء
م- - - -رح- - - -ل- - - -ة ج- - - -دي- - - -دة ÷م- - - -ي - - -ع
ال - -زÁب - -اب - -وي ،Úوت - -ب - -ن - -ي السس Ó- -م
والوحدة».
وقال متحدث باسسم حزب «زانو-بي
إاف» إان م -ن -ان-غ-اغ-وا ،ال-ب-ال-غ  71عاما،
سس-ي-ظ-ل ‘ اŸنصسب ح-ت-ى الن-ت-خ-اب-ات
ال -ت-ي م-ن اŸق-رر إاج-راؤوه-ا ‘ سس-ب-ت-مÈ
.2018
ورأاى ك - -ث Òم- -ن اŸراق- -ب ‘ Úإاق- -ال- -ة
م- -ن- -ان- -غ- -اغ- -وا م- -ن م -نصس -ب -ه ﬁاول -ة
ل-ت-م-ه-ي-د ال-ط-ري-ق ل-غ-ريسص م-وغ-ابي،
زوجة الرئيسص ،لتو‹ الرئاسسة خلفا
ل -زوج -ه -ا ،وأاث -ار ه -ذا غضسب ق-ي-ادات
ا÷يشص ،الذي تدخل ووضسع موغابي
لقامة ا÷Èية.
قيد ا إ
واسس-ت-ق-ال روب-رت م-وغابي ( 93عاما)

ال - -ث Ó- -ث - -اء م- -ن م- -نصس- -ب- -ه ك- -رئ- -يسص
لزÁبابوي لينهي بذلك حكما اسستمر
 37ع -ام -ا ،ك -م-ا أاع-ل-ن رئ-يسص الŸÈان
جاكوب موديندا أامام النواب ‘ ختام
جلسسة طارئة ‘ هراري كانت تناقشص
مسسأالة إاقالته.
وج -اء إاع Ó-ن اسس -ت -ق-ال-ة ال-رئ-يسص‘ ،
شسكل خطاب مكتوب قرئ ‘ الŸÈان
لول ،وأاوق - - -ف ب - - -ط- - -ري- - -ق- - -ة
أامسص ا أ
مفاجئة إاجراءات عزله.
وت - -ل - -ى رئ- -يسص الŸÈان رسس- -ال- -ة م- -ن
رئيسص الدولة جاء فيها «أانا روبرت
م -وغ -اب -ي أاسس -ل -م رسس -م -ي -ا اسس -ت -ق -ال-ت-ي
ك -رئ -يسص ÷م -ه -وري -ة زÁب -اب-وي م-ع
مفعول فوري».
وأاضساف موغابي ‘ رسسالته «اخÎت
أان اسس-ت-ق-ي-ل ط-وع-ا ي-ع-ود ه-ذا ال-ق-رار
إا ¤رغ-ب-ت-ي ‘ ضس-م-ان ان-ت-ق-ال سس-ل-م-ي
للسسلطة من دون مشساكل وعنف».
وق- -ال زع- -ي- -م اŸع- -ارضس- -ة ،م -ورغ -ان

تسس -ف -ا‚Òاي إان -ه ي -أام-ل ‘ أان ت-ك-ون
زÁب- -اب- -وي ب- -دأات «مسس- -ارا ج- -دي- -دا»
يشس - - - -م - - - -ل ان - - - -ت - - - -خ - - - -اب- - - -ات ح- - - -رة
ونزيهة.وأاضساف أانه يجب أان يسسمح
Ÿوغ- -اب- -ي ب -أان «ي -رت -اح خ Ó-ل أاي -ام -ه
لخÒة».
ا أ

ترحيب إافريقي وأاوروبي
لف - -ري- -ق- -ي -
رحب رئ - -يسص ال–اد ا إ
رئ-يسص غ-ي-ن-ي-ا أال-ف-ا كوندي ،باسستقالة
رئيسص زÁبابوي روبرت موغابي من
م- -نصس- -ب -ه ،ب -حسسب م -ا ذك -رت مصس -ادر
إاعÓمية ،أامسص.
وأاع - -رب ك - -ون - -دي ،ع - -ن سس - -ع - -ادت - -ه
ب-اسس-ت-ق-ال-ة ال-رئ-يسص روب-رت م-وغ-ابي
من منصسبه ،غ Òأانه تأاسسف ÿروجه
بهذه الطريقة.
وت- -ع- -د اسس -ت -ق -ال -ة روب -رت م -وغ -اب -ي
لو ¤من نوعها ‘ تاريخ جمهورية
ا أ

مسسار التسسوية ‘ ليبيا

زم-ب-اب-وي م-ن-ذ اسس-ت-قÓ-ل ال-بÓ-د سسنة
 1980وذلك بعد  37سسنة قضساها على
رأاسص البÓد.
من جانبه ،أاعرب ال–اد الوروبي
ع- -ن ت- -رح- -ي- -ب- -ه ب -اسس -ت -ق -ال -ة رئ -يسص
زÁب - -اب - -وي روب - -رت م - -وغ - -اب- -ي م- -ن
منصسبه ،داعيا إا ¤إاطÓق حوار شسامل
ي-أاخ-ذ ب-ع Úالع-ت-ب-ار ت-طلعات شسعب
زÁبابوي حول اŸسستقبل البÓد.
وقالت مسسؤوولة السسياسسة اÿارجية
لوروب - -ي ف - -ي - -دي - -ري - -ك - -ا
ب - -ال–اد ا أ
موغÒيني ‘ بيان لها صسدر ،إان «قرار
روب -رت م -وغ -اب -ي ب -السس -ت -ق -ال -ة م -ن
منصسبه يدل على أانه يصسغي لصسوت
شسعبه» ،مضسيفة أان «هدفنا اŸشسÎك
هو النتقال اŸنظم ول رجعة عنه
إا ¤الن - -ت- -خ- -اب- -ات ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة
ا◊قيقية .وأاهم شسيء هنا هو تعزيز
النظام الدسستوري واحÎام ا◊قوق
وا◊ريات الرئيسسة».

الŸÈـ ـ ـان يواف ـ ـق علـ ـ ـى تعديـ ـ ـ ـÓت التف ـ ـ ـ ـ ـاق السصيـ ـ ـ ـ ـاسصي

ل· اŸتحدة للدعم ‘
رحبت بعثة ا أ
ليبيا ،أامسص ،بـ «الصسيغة التوافقية»
التي قبلها الŸÈان الليبي واÿاصسة
بتعديل التفاق السسياسسي.
وأاوضس- -حت ال- -ب- -ع- -ث -ة ‘ ،ب -ي -ان ع -ل -ى
لنÎنت ،أانها
موقعها الرسسمي على ا أ
«ت -رحب ب -ق-رار ›لسص ال-ن-واب ال-ذي
ينصص على قبول الصسيغة التوافقية
ل -ت -ع -دي -ل الت -ف -اق السس -ي -اسس -ي ال -ت-ي
ق- -دم- -ت- -ه- -ا ال- -ب- -ع- -ث -ة Ûلسص ال -ن -واب
لع -ل-ى ل-ل-دول-ة» .وأاشس-ارت
واÛلسص ا أ
ل‡ية إا ¤أان هذه الصسيغة
البعثة ا أ
مسس -ت -ن -دة Ÿداولت ÷ن -ة الصس-ي-اغ-ة
اŸشسÎكة ‘ تونسص.
وواف- - -ق ›لسص ال - -ن - -واب ال - -ل - -ي - -ب - -ي
لول ،ع -ل -ى صس-ي-غ-ة
(الŸÈان) ،أامسص ا أ
ل‡ي إا ¤ل -ي -ب -ي -ا
ق- -دم -ه -ا اŸب -ع -وث ا أ
غسس-ان سسÓ-م-ة ق-ب-ل أاسس-ب-وع ،ت-تضس-من
ت - -ع- -ديÓ- -ت ‘ الت- -ف- -اق السس- -ي- -اسس- -ي
الليبي ،بحسسب نائب ليبي.
وق -ال عضس -و ›لسص ال -ن -واب ال -ل-ي-ب-ي
ب- -ا Òÿالشس- -ع- -اب ،إان الŸÈان ن -اقشص
خ Ó- -ل ج - -لسس - -ة رسس - -م- -ي- -ة ،أامسص‘ ،
م - - -دي - - -ن - - -ة طÈق شس - - -رق ال - - -بÓ- - -د،
لو ¤من
«مبادرت Úمقدمت Úإاليه ،ا أ
ل‡ي-ة ،وال-ث-انية تقدم بها
ال-ب-ع-ث-ة ا أ
ع- -دد م- -ن أاعضس- -اء الŸÈان ،وأاعضس -اء
›لسص الدولة ،عقب اجتماع لهم ‘
القاهرة «.
وت- -اب- -ع أان «أاعضس- -اء الŸÈان صس- -وت- -وا
لغ-ل-ب-ي-ة ب-اŸواف-ق-ة ع-ل-ى الصس-ي-غ-ة
ب -ا أ
اŸوح-دة ل-ت-ع-دي-ل الت-ف-اق السس-ي-اسسي
ل‡ي غسس-ان
ال -ت -ي ق-دم-ه-ا اŸب-ع-وث ا أ
سسÓمة».
وت -تضس -م -ن الصس -ي -غ -ة اŸوح -دة ال -ت -ي
ل‡ي  12بندا
ت -ق -دم ب -ه -ا اŸب -ع-وث ا أ
خ- -اصس- -ا ب- -ت- -ع- -دي- -ل م -واد ‘ الت -ف -اق

السسياسسي الليبي الذي وقعه الفرقاء
الليبيون ‘ ديسسم Èعام .2015
وت - -ت - -ع - -ل - -ق ه- -ذه اŸواد ب- -السس- -ل- -ط- -ة
التنفيذية ،ومن بينها أان تتكون تلك
السس -ل -ط -ة م-ن ›لسص رئ-اسس-ة ال-دول-ة
(ال- - - - -رئ- - - - -اسس - - - -ة) و›لسص ال - - - -وزراء
(ا◊كومة).
كما تتضسمن هذه الصسيغة اŸوحدة أان
«يسس - -ت - -م- -ر ›لسص رئ- -اسس- -ة ال- -دول- -ة
و›لسص الوزراء ‘ أاداء مهامهما إا¤
ح Úإاج - -راء ان - -ت - -خ- -اب- -ات ن- -ي- -اب- -ي- -ة
ورئاسسية ،فيما يشسكل ›لسص رئاسسة
الدولة من رئيسص ونائب Úفقط».
وتنصص على وجوب أان «يتخذ ›لسص
رئ - -اسس - -ة ال - -دول - -ة ك - -اف - -ة ق - -رارت - -ه
لج -م -اع» ،وأان «ت -ك -ون م -ن ضس -م -ن
ب -ا إ
اخ -تصس-اصس-ات ›لسص رئ-اسس-ة ال-دول-ة
لعلى
اÛتمع (القيام Ãهام القائد ا أ

رّدا على انتهاكات حقوق
لنسســـــــان بالريـــــف
ا إ

الŸÈان الهولندي
يصصـ ـ ـ ـ ـادق عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلى
مسصاءلـ ـة اŸغ ـ ـرب

صسّوت الŸÈان الهولندي
لصسالح قرار اقÎحته
النائب عن ا◊زب
الشسÎاكي سسعدات
كارابولوت ،يلزم وزير
خارجية هولندا بربط
التصسال بوزير خارجية
اŸغرب والتعب Òله عن
القلق البالغ ◊كومة
اŸملكة الهولندية جراء
انتهاك حقوق معتقلي
حراك الريف اŸعتقلÚ
بالسسجون اŸغربية
الواردة ‘ تقارير
لنسسان.
منظمات حقوق ا إ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لزمة
خطوة من شسأانها تخفيف ا أ
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ا◊ريري يعلق اسصتقالته من رئاسصة ا◊كومة اللبنانية
علق سسعد ا◊ريري ،أامسص،
اسستقالته من منصسبه كرئيسص
للحكومة Œاوبا مع طلب من
الرئيسص اللبنا Êميشسال عون
السسماح بإاجراء مزيد من
اŸشساورات ‘ خطوة من شسأانها
تخفيف أازمة سسياسسية كÈى.
أاع -ل -ن رئ -يسص ال -وزراء ال -ل-ب-ن-اÊ
سسعد ا◊ريري الÎيث ‘ تقدË
اسس -ت-ق-ال-ت-ه ،ب-ع-د ثÓ-ث-ة أاسس-اب-ي-ع
ع - -ل - -ى إاع Ó- -ن - -ه - -ا ‘ ال - -ري- -اضص،
اسس -ت -ج -اب -ة ل -ط -لب م -ن ال -رئ-يسص
ميشسال عون ،وقال ا◊ريري ‘
كلمة أاذيعت على التلفزيون إانه
«م -ل -ت -زم ب -ال-ت-ع-اون م-ع ال-رئ-يسص
عون».
وق- -ال ا◊ري- -ري ‘ ك- -ل- -م -ة ل -ه،
«ل -ق -د ع -رضست اسس-ت-ق-ال-ت-ي ع-ل-ى
فخامة الرئيسص ،وقد “نى عليّ
الÎيث ‘ تقدÁها والحتفاظ
بها Ÿزيد من التشساور ‘ أاسسبابها
وخ-ل-ف-ي-ات-ه-ا السس-ي-اسسية ،فأابديت
Œاوبي مع هذا التمني ،آام Óأان
يشس - -ك- -ل م- -دخ Ó- -ج- -دي- -ا ◊وار
مسس-ؤوول ي-ج-دد ال-ت-مسسك ب-اتفاق
ال -ط -ائ -ف وم -ن -ط -ل -ق -ات ال -وف-اق
ال - -وط - -ن - -ي وي - -ع - -ال - -ج اŸسس - -ائ- -ل
اÓÿف -ي -ة وان -ع -ك -اسس -ات -ه-ا ع-ل-ى
لشس -ق -اء
عÓ- -ق- -ات ل- -ب- -ن- -ان م- -ع ا أ
ال-ع-رب .إان-ه ي-ت-ع Úع-ل-ى ج-م-يع
لط -راف ال -ل -ب -ن -ان -ي -ة الل-ت-زام
ا أ
ب -ب-ق-اء ل-ب-ن-ان خ-ارج الصس-راع-ات
لقليمية.
ا إ
وتابع قائ« :Óإان وطننا يحتاج ‘
ه- -ذه اŸرح- -ل- -ة ال- -دق- -ي- -ق- -ة م -ن
ح- -ي -ات -ن -ا ال -وط -ن -ي -ة إا ¤ج -ه -ود
اسستثنائية من ا÷ميع لتحصسينه
‘ مواجهة اıاطر والتحديات.

و‘ مقدمة هذه ا÷هود ،وجوب
اللتزام بسسياسسة النأاي بالنفسص
ع- -ن ا◊روب وع- -ن الصس -راع -ات
لقليمية
اÿارجية والنزاعات ا إ
وعن كل ما يسسيئ إا ¤السستقرار
لخوية مع
الداخلي والعÓقات ا أ
لشسقاء العرب».
ا أ
وال - -ت - -ق - -ى ا◊ري- -ري م- -ع ع- -ون
ورئ- -يسص ›لسص ال- -ن- -واب ن -ب -ي -ه
ب- -ري ،أامسص ‘ ،قصس- -ر ال- -رئ- -اسس- -ة
حيث وضسح موقفه.
وشس - - - -ارك ا◊ري - - - -ري ق - - - -ب - - - -ل
الج- - -ت- - -م- - -اع ‘ ،اح- - -ت- - -ف - -الت
اسستقÓل بÓده ،ورحب الرئيسص
م -يشس -ال ع -ون ب -ح -رارة ب -ه ل-دى
وصس-ول-ه إا ¤ال-ع-رضص ال-عسسكري،
ح- - -يث ج- - -لسص ع- - -ل- - -ى اŸق- - -ع- - -د
اıصسصص لرئيسص الوزراء.
وشس -ك -لت السس -ت -ق -ال -ة اŸف-اج-ئ-ة
صس - - -دم - - -ة ح - - -ت- - -ى Ÿسس- - -اع- - -دي
ا◊ري- - - - -ري ،وج - - - -اءت ع - - - -ودة

ا◊ريري إا ¤لبنان بعد تدخل
ف - - - -رنسس - - - -ا ،ول- - - -دى إاعÓ- - - -ن- - - -ه
«اسس -ت -ق -ال -ت -ه» أاع-رب ا◊ري-ري،
ل -لسس -ع -ودي -ة ،ع -ن خشس -ي -ت -ه م-ن
الغتيال وتدخل إايران وحزب
ال -ل -ه ‘ شس -ؤوون ال-دول ال-ع-رب-ي-ة،
لعÓ- -ن ع -ن اسس -ت -ق -ال -ة
وأاع- -اد ا إ
ا◊ريري من الرياضص ،لبنان إا¤
لقليمي.
واجهة الصسراع ا إ
وقد هزت «اسستقالته» التسسوية
السس -ي -اسس -ي -ة ال-ت-ي ج-اءت ب-ه إا¤
م -نصس -ب -ه ال-ع-ام اŸاضس-ي وأادت إا¤
تو‹ ميشسال عون ،حليف حزب
الله ،منصسب رئيسص ا÷مهورية.
ويشسارك حزب الله ‘ ا◊كومة
اللبنانية.
وأاكدت ا◊كومات الغربيةÃ ،ا
ف-ي-ه-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ،دع-م-ها
للبنان واسستقرار هذا البلد الذي
يسس -تضس-ي-ف  1,5م-ل-ي-ون لج-ئ
سسوري وهو ما يعادل ربع سسكانه.

البوليسساريو تدعو إا ¤بعث مسسار السسÓم

كوهلر يد‹ أامام ›لسس األمن بأاول مÓحظاته
ح ـ ـ ـ ـ ـول إاعـ ـ ـ ـ ـادة إاطـ ـ ـ ـ ـÓق اŸباحث ـ ـ ـ ـ ـات

‘ أاول تدخل له بعد تعيينه مبعوثا أا‡يا ا ¤الصسحراء الغربية ،أاد ،¤أامسص ،هورسست كوهلر
لمن الدو‹ حول إاعادة إاطÓق اŸباحثات على ضسوء زيارته
بأاو ¤مÓحظاته أامام ›لسص ا أ
ل· اŸتحدة قبل شسهرين.
ا أ
لخÒة ا ¤اŸنطقة.
ا أ
وŒري م -ن -ذ شس-ه-ر ‘ ت-ونسص ج-ولت
لخ -ذ ب -عÚ
لم -ن ،م -ع ا أ
جددت جبهة البوليسساريو بنيويورك مسساندتها لكوهلر وت- -وضس- -ي- -ح ع -ه -دة ›لسص ا أ
لتعديل بعضص بنود التفاق السسياسسي
لم -ن إا« ¤ت -ق -د ËاŸسس -اه-م-ة الضس-روري-ة»
ح -اث -ة ›لسص ا أ
العتبار احÎام حق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير
الليبي اŸوقع ‘ ديسسم 2015 Èضسمن
لعادة بعث مسسار السسلم ‘ الصسحراء الغربية.
إ
مصسÒه الذي يجب أان يكون التوجه الرئيسص لكل
ل·
خارطة الطريق التي طرحتها ا أ
وقالت جبهة بوليسساريو ،عشسية اللقاء اŸوجز الذي جهود أا‡ية ذات مصسداقية ترمي إا ¤ضسمان حل
اŸت -ح -دة ‘  21سس-ب-ت-م ÈاŸاضس-ي ◊ل
لمن ا أ
عقدته مع هورسست كوهلر Ãجلسص ا أ
ل‡ي ،دائ- -م وع- -ادل ل- -ل -ن -زاع ‘ الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة آاخ -ر
لزمة الليبية.
ا أ
إان- -ه- -ا «ت- -ن- -ت- -ظ- -ر أان ي- -ق- -وم ›لسص ا أ
لم- -ن ب -ت -ح -م -ل مسستعمرة ‘ إافريقيا».
مسسؤوولياته إازاء الشسعب ‘ الصسحراء الغربية وضسمان
ا÷يشص –ت سسلطة مدنية
غا‹ يبلغ غوتÒيسص بخروقات اŸغرب
الحÎام ال - -ت- -ام ◊ق- -ه ال- -ث- -ابت ‘ ت- -ق- -ري- -ر اŸصسÒ
لم Úال-ع-ام
ن ّ-ب -ه رئ -يسص ا÷م-ه-وري-ة الصس-ح-راوي ،ا أ
والسستقÓل».
ق -ال ال -ن -اط -ق ب-اسس-م ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة
لمÚ
وأاضسافت جبهة بوليسساريو ،التي قام وفد منها بعقد ÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و السس-ي-د إاب-راه-ي-م غا‹ ،ا أ
ل-ل-ج-يشص ال-ع-م-ي-د أاحمد اŸسسماري ،إان
ل‡ي السسيد انطونيو غوتÒيسص إا ¤خطورة
ل -ق-اء وج-ي-ز م-ع السس-ي-د ه-ورسست ك-وه-ل-ر ،ال-ثÓ-ث-اء ،العام ا أ
م- -ن ضس- -م- -ن ﬂرج- -ات اج- -ت -م -اع -ات
لنشسطة التي تنتهجها دولة الحتÓل اŸغربي ‘
لمن ضسمان احÎام ا أ
تقول إانه «من واجب ›لسص ا أ
الضسباط ‘ القاهرة ،التفاق على أان
قراراته وتنفيذها» ،مذكرة بهذا الصسدد بالÓئحة اŸياه السساحلية للصسحراء الغربية اÙتلة.
لع-ل-ى للجيشص الليبي
ي-ك-ون ال-ق-ائ-د ا أ
رقم  )2017( 2351التي طلبت من اŸبعوث اÿاصص الرئيسص إابراهيم غا‹ و‘ رسسالة بعثها إا ¤انطونيو
هو رئيسص الدولة.
لشس -ه -ر السس -ت -ة اŸوال -ي -ة غوتÒيسص ،أاكد أان أانشسطة التنقيب التي تقوم بها
ب- -إاع- -داد حصس -ي -ل -ة خ Ó-ل ا أ
وأاك-د ال-ن-اط-ق ب-اسس-م ال-ق-ي-ادة العامة،
لتعيينه حول التقدم اÙقق بغية إايجاد حل عادل اŸملكة اŸغربية من خÓل بواخر مسستأاجرة تشسمل
أامسص ‘ ،م - -ؤو“ر صس - -ح- -ف- -ي Ãدي- -ن- -ة
لعماق والدراسسة ا÷يومورفولوجية لقاع
ومسس -ت-د Ëل-ل-ن-زاع ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د قياسص ا أ
ب - -ن- -غ- -ازي أان ا÷يشص ل ي- -ت- -دخ- -ل ‘
للجيشص الليبي)».
البحر ‘ اŸياه السساحلية للصسحراء الغريبة اÙتلة،
مسسأالة تصسفية اسستعمار».
ف
لطرا
وت -نصص أايضس -ا ع-ل-ى أان «ي-ق-دم رئ-يسص الشسؤوون السسياسسية ،مطالبًا ا أ
وأاشس - -ار ال - -ط - -رف الصس - -ح - -راوي ،إا ¤أان الج- -ت- -م- -اع ت-ه-دف إا ¤ت-ع-زي-ز م-ط-ال-ب-ة اŸغ-رب Ãن-اطق بحرية
ا◊ك- -وم- -ة (اŸزم -ع اخ -ت -ي -اره ‘ وقت بعدم «وضسع إاخفاقاتهم على شسماعة
لعÓمي اŸقرر ‘ فÈاير اŸقبل «من شسأانه أان يشسكل ع -ل -ى سس -اح -ل الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة ،وه-و م-ا ي-ت-ن-اف-ى
ا إ
لح -ق) خÓ-ل م-دة أاقصس-اه-ا شس-ه-ر م-ن تدخل ا÷يشص ‘ ا◊وار».
ل· اŸتحدة ذات الصسلة.
إاطارا ملموسسا للمنهج الذي يجب اتباعه للتوصسل ‘ وقواعد وقرارات ا أ
ل
ي
ك
س
ش
ت
ى
ر
إاق -رار ه -ذا الت -ف -اق اŸع -دل ،ق -ائ -م-ة وأاضساف اŸسسماري ،أانه ج
فÎة ﬁددة إا ¤عقد مفاوضسات مباشسرة ب Úجبهة وكان اŸغرب قد عمد  -تضسيف الرسسالة  ‘ -وقت
ك- -ام- -ل- -ة م- -ت- -واف -ق ع -ل -ي -ه -ا ب -أاعضس -اء أارب- - -ع ÷ان رئ- - -يسس- - -ة ‘ اج- - -ت- - -م- - -اع
لعÓن عن تشسريع
مبكر من السسنة ا÷ارية ،إا ¤ا إ
بوليسساريو واŸغرب».
ا◊ك -وم -ة وب -رن -ام -ج ع -م -ل -ه-ا Ûلسص ال -ق -اه -رة ،م -ن -ه -ا ال -ل-ج-ن-ة ال-ه-ي-ك-ل-ي-ة
وأاكدت جبهة بوليسساريو أانه ‘ انتظار –قيق ذلك ،يدعم ذلك اŸطلب الذي يطمح النظام اŸغربي من
لداري -ة وح -ل ا÷م -اع-ات اŸسس-ل-ح-ة
ال-ن-واب لع-ت-م-اده-ا ب-ال-ك-امل ومنحها ا إ
لمن تسسوية اŸشساكل ا◊الية خÓله إا ¤إاضسفاء نوع من الشسرعية على احتÓله
«يتوجب على ›لسص ا أ
Òا إا¤
الثقة واعتماد برنا›ها خÓل مدة والشسرطة والسستخبارات ،مشس ً
ب -غ -ي -ة ت -وف Òظ -روف م -ه-ي-أاة أاكŸ Ìسس-ار ال-ت-ف-اوضص ونهبه الÓشسرعي لÌوات الصسحراء الغربية.
ل تتجاوز عشسرة ( )10أايام من تاريخ أان-ه ي-حÎم تضس-ح-ي-ات ق-وات «البنيان
لنشس- -ط- -ة
وذك - -ر رئ- -يسص ا÷م- -ه- -وري- -ة ب- -أان ه- -ذه ا أ
ا÷ديد».
لرهابي.Ú
اŸرصسوصص» ول يصسفهم با إ
تقدÁها للمجلسص».
وأاشس -ارت إا ¤أان اŸغ -رب يسس -ت -م -ر ‘ م -ع -ارضس-ة ع-ودة تتعارضص وحق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير اŸصسÒ
وك- -ان الŸÈان ال- -ل- -ي- -ب- -ي ق- -د أاع- -ل -ن ‘ ،اŸق -اب -ل شس -ك -لت وزارة اÿارج -ي -ة
مÓحظي ال–اد الفريقي الذين ” طردهم من ال-ذي ه-و ج-وه-ر مسس-لسس-ل السسÓ-م ال-ذي واف-ق ع-ل-يه
لشسÎاك م -ع م -ن -ظ -م -ة
لسسبوع اŸاضسي ،أانه سسيفصسل رسسميا ال- -ل -ي -ب -ي -ة ب -ا إ
ا أ
ل· اŸت-ح-دة ‘ ت-ط-ب-ي-ق-ه سس-نة
قبل الصسحراء الغربية ‘ مارسص  ،2016معربة عن ال-ط-رف-ان وشس-رعت ا أ
‘ جلسسته اŸقبلة التي جرت ،أامسص ،ال-ه-ج-رة ال-دول-ي-ة ف-ري-ق ع-مل خاصسا
لن اسس -ت -ط Ó-ع ق -اع ال -ب-ح-ر  -ي-ق-ول ال-رئ-يسص
أاسسفها لغياب «بعثة تقنية ‘ منطقة الكركرات بغية  ،1991أ
‘ موضسوع الصسيغة النهائية لتعديل بالهجرة بهدف تنسسيق ا÷هود على
ب -حث اŸشس -اك -ل ال -ع -ويصس -ة ال -ن-اج-م-ة ع-ن الن-ت-ه-اك إاب -راه -ي -م غ -ا‹  -ه -و ف -ع -ل خ -اضس -ع لسس -ي-ادة ال-دول
لق-ل-ي-م-ي وال-دو‹ لرسسم
الت- - -ف - -اق السس - -ي - -اسس - -ي ال - -ذي Œرى اŸسس-ت-وي Úا إ
السساحلية Ãوجب قانون البحارÃ ،ا فيها معاهدة
أاحادي الطرف لوقف إاطÓق النار من قبل اŸغرب».
م -ف -اوضس-ات ج-دي-دة بشس-أان-ه ‘ ال-وقت السس -ي-اسس-ات ال-ك-ف-ي-ل-ة ل-ل-ح-د م-ن ه-ذه
ل‡ية لسسنة .1982
وصس- -رح السس- -ي- -د أاح- -م- -د ب- -وخ- -اري ‡ث- -ل ج- -ب- -ه- -ة قانون البحار ا أ
ا◊ا‹ ،وفق خارطة طريق أاطلقتها ال- -ظ- -اه- -رة ،ب -حسسب م -ا أاورده ،أامسص،
ل· اŸتحدة ،أانه «من اŸنتظر أان
بوليسساريو لدى ا أ
بيان للخارجية الليبية.
ُي-سس-ت-أان-ف مسس-ار السس-ل-م م-ع اŸب-ع-وث اÿاصص ا÷دي-د
من تشسييع جنازة الناشسط عماد
ال- -ق- -رار ي- -نصص ع- -ل- -ى مسس- -اءل- -ة ونواحيها.
اŸغ -رب ح-ول ال-ت-زام-ات-ه Œاه م-ا وق-رر ال-ق-اضس-ي اŸك-لف بالقضسية العتابي.
وقع ويقع من خروقات ‘ ملف تÈئة الطفل من تهم اŸشساركة وأاك - -د ج - -م - -ال ال - -ع- -زري ،وال- -د
لنسس -ان ب -ال -ري -ف ،م -ن ‘ مظاهرة غ Òمرخصسة ورشسق الطفل عبد الرحمان ،أان ا◊كم
ح- -ق -وق ا إ
لم- -ن ب- -ا◊ج- -ارة ،وه -ي أانصس- -ف اب- -ن- -ه ،وأاك- -د م- -ا رددت -ه
ب- -ي- -ن -ه -ا الع -ت -ق -الت وال -ع -ن -ف ق- -وات ا أ
واÙاك -م -ات الصس -وري -ة وال -ت -ه-م ال -ت -ه -م ال -ت -ي أادت إا ¤اع -ت -ق -ال-ه عائلته منذ اعتقاله ،بأانه بريء،
ال -ت-ي ” ان-ت-زاع-ه-ا –ت ال-ع-ن-ف وإاي -داع -ه ب -إاصس Ó-ح -ي -ة م -دي -ن-ة وأانه انتقل إا ¤بيت أاحد أاقربائه
ال -ن -اظ -ور م -ن -ذ أازي-د م-ن ثÓ-ث-ة بعد انتهاء تشسييع جنازة العتابي
اŸادي واŸعنوي.
و ⁄يشسارك ‘ أاي تظاهرة.
على صسعيد آاخر ،أاسسدلت غرفة أاشسهر.
و ” ،أامسص ،إاطÓق سسراح الطفل
ا÷ن-اي-ات Ãح-ك-م-ة السس-ت-ئ-ناف
ع- -ب- -د ال- -رح -م -ان ،م -ن اŸؤوسسسس -ة
ب -ا◊سس -ي -م -ة السس-ت-ار ،ال-ثÓ-ث-اء،
معتقل عمره  14عاما
السس- -ج -ن -ي -ة Ãدي -ن -ة ال -ن -اظ -ور،
ع - -ل - -ى قضس - -ي- -ة ال- -ط- -ف- -ل ع- -ب- -د
ال-رح-م-ان ال-ع-زري ،ال-ذي ي-عت Èوكان الطفل البالغ من العمر  14ليعانق ا◊رية من جديد ،بعد
أاصس -غ-ر م-ع-ت-ق-ل ‘ ا◊راك ال-ذي سس -ن -ة ،ق-د اع-ت-ق-ل ‘ ال-ت-اسس-ع م-ن قضسائه أازيد من  100يوم خلف
ع- -رف- -ت- -ه م- -دي- -ن- -ة ا◊سس- -ي- -م -ة أاوت اŸاضسي ،وذلك بعد النتهاء القضسبان.

إأعدأد:

ألخميسض  ٢٣نوفمبر  ٢٠١٧م
ألموأفق لـ ٠٤ربيع أألول  ١٤٣٩هـ

مصص Òحقوق الطفل ‘ ظّل

يعتبر أليوم ألعالمي لحقوق ألطفل ألذي أحتفلت به
ألجزأئر مؤوخرأ على غرأر كل دول ألمعمورة موعدأ
جّد مهم ،جاء من أأجل تكريسض حقوق ألجيل ألصصاعد
من كل ألجوأنب وألدفاع
نبيلة بوقرين
ع- -ن- -ه- -م م- -ن خ Ó-ل سص ّ-ن
وف -رضض ق -وأن-ي-ن صص-ارم-ة
م -ن ط -رف أل -م -ن -ظ -م-ات
أل-م-ع-ن-ي-ة سص-وأء ألحكومية
أأو غ - -ي - -ر أل - -ح - -ك- -وم- -ي- -ة
ب - -ال - -ت- -نسص- -ي- -ق وأل- -ع- -م- -ل
أل-مشص-ت-رك م-ع ح-ك-وم-ات
كل ألبلدأن.
تقّرر تحديد تاريخ خاصض
ب - -ال- -ط- -ف- -ول- -ة م- -ن أأج- -ل
أل-قضص-اء ع-ل-ى ألن-تهاكات
وألعمالة وألظلم ألذي عانت منها هذه ألفئة بسصبب
عدة عوأمل على غرأر ألحروب ،أآلفات ألجتماعية،
ألنحÓل أألسصري ،ألمخد رأت ألتي أأصصبحت ألهاجسض
أألكبر في ألسصنوأت أألخيرة ،لكن ألسصؤوأل ألمطروح
ب -إال -ح -اح ه -ل ه -ذأ أل -م-وع-د ك-اف م-ن أأج-ل إأع-ادة ك-ل
ألحقوق لهذه ألبرأءة؟ ،هل هذه ألقوأنين كافية من
أأجل ضصمان عيشض أألطفال حياتهم بكل معانيها من كل
ألجوأنب كالدرأسصة ،أللعب ،أألمن؟.
وفي ظّل كل تلك ألتسصاؤولت تعمل ألدولة ألجزأئرية
على توفير كل ألشصروط ألÓزمة من أأجل ضصمان حياة
جيدة ومناسصبة لجيل ألمسصتقل بدليل أأن ألتعليم يبقى
م -ج -ان-ي ،إأضص-اف-ة إأل-ى ف-ت-ح أل-م-رأف-ق أل-ري-اضص-ي-ة أأم-ام
ألرأغبين في ممارسصة ألرياضصة بكل أأنوأعها ،أأماكن
ألترفيه ،وتحديد عقوبات صصارمة وفقا لقوأنين ن ّصض
عليها ألدسصتور ألجزأئري من أأجل ألحّد من ألعمالة،
شص -ب -ح وم -خ -ل -ف-ات أآلف-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة وغ-ي-ره-ا م-ن
أل -ظ -وأه -ر ألسص -ل-ب-ي-ة أل-ت-ي ت-عّ-د أأه-م ه-اجسض ف-ي وج-ه
ألبرأءة.

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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رسصالة سصÓم من الطفل ا÷زائري إا ¤كل أاطفال العا⁄
بقلم أمينة جاب ألله
تحية طيبة منا أإليكم ..أأما بعد،أإلى كل طفل يعيشض تحت وطاأة
ألحروب ..أإلى كل طفل وضصع أسصمه بين ألشصهدأء ..أإلى كل
طفل مازأل يعاني من عدم وجود ألدوأء ..أإلى كل طفل يتيم..
أإلى كل طفل ينادونه بالأسصود أأو بالبدين أأو بالنحيف أأو
بالأبله بدل منادأته باسصمه ألحقيقي ..أسصتهزأء بلون بشصرته،
أأو باختÓف مقاسض لباسصه عن أأقرأنه أأو بسصبب تلعثمه وتاأتاأته
ألمسصتمرة ..أإلى كل طفل من ذوي ألإحتياجات ألخاصصة ..أإليك
أأخي ألكفيف ألصصبور ..أإليك أأخي ألأبكم ألذكي ..أإليك أأخي ألقوي
أل -ذي يسص -ي -ر ب -ك -رسص -ي م -ت-ح-رك ..أإل-يك أأخ-ي أل-ذي ي-رق-د ع-ل-ى سص-ري-ر
بالمسصتشصفى منذ فترة طويلة ..أإلى أأخي ألذي ل يطيق ألحركة أأبدأ..
أإلى أأخي أللطيف ألمصصاب بمتÓزمة دأون ..أإليك أأخي ألذي تعاني من
قسصوة زوجة ألأب أأو زوج ألأم ..أإليك أأخي ألذي ضصحيت بدرأسصتك
وودعت كتبك وكرأريسصك لتعمل وتكسصب ألمال ..أإليك أأخي ألذي تعاني
من ألفقر أإليك أأخي ألذي مازلت تعاني من ألعنف أأو من ألتحرشض
ألجنسصي في صصمت ..أإليك أأخي ضصحية ألعÓقات غير ألشصرعية ..أإليك
أأخي ألذي تسصكن في ألمناطق ألنائية محروما من فضصاء للعب ومكان
لممارسصة ألرياضصة وجو لتفجير موهبتك ..أإلى كل طفل أسصتطاع أأن
يضصع بصصمته في عالم ألإبدأع أإلى كل من تفّنن في توظيف حروفه
ألحسصاسصة لينتج عنها تاأليف قصصة مميزة أأو شصعر باأسصلوب يضصاهي
ألكبار ..أإلى كل طفل ملهم بالرسصم وترك ألعنان لقلمه ألصصغير ليخلف
أأجمل لوحة تحبسض ألأنفاسض ..أإلى كل طفل أسصتطاع أأن ُيسصمع صصوته
للعالم بقرأءأت عذبة للقرأآن ألكريم ..أأو باأناشصيد تطرب ألآذأن ..أأو
بتقليد نجوم ألفن ألرأقي بكل أحترأفية ..وأإلى كل طفل حّقق أنتصصارأت
في عالم ألرياضصة وأأحرز ميدأليات مشصرفة ..أإلى كل طفل عبقري
أأدهشض ألعالم بما يملكه من قدرأت عقلية وعلمية مذهلة للغاية ..أإلى كل
من يعيشض ظروفا صصعبة وهو بين أأحضصان عائلته ..أإلى كل طفل مهمل
من طرف وألديه ..أإلى كل جنين مايزأل في رحم أأمه ..ل ألدين وحده
ول ألعرق وحده ول جنسصك وحده ول ألنسصب وحده ول ألقارة ألتي
ت -ن -تسصب أإل -ي -ه -ا وح -ده -ا ول م -ك-ان-تك ب-ي-ن أل-ن-اسض وح-ده-ا سص-يضص-م-ن-ون
حقوقك ..بل ألأمر ألوحيد ألذي يضصمن تحقيق روؤية هذه ألحقوق

ناجي سسليم حسس Úالعلي
ناجي سصليم حسصين العلي (1937
إال -ى  29اغسص -طسس  ،)1987رسص -ام
ك -اري -ك -ات -ي -ر ف-لسص-ط-ي-ن-ي ،ت-م-ي-ز
ب-ال-ن-ق-د الÓ-ذع ال-ذي ي-عّمق عبر
اج-ت-ذاب-ه لÓ-تنباه الوعي الرائد
م - - - - - - -ن خ Ó- - - - - - -ل رسص- - - - - - -وم- - - - - - -ه
الكاريكاتورية ،ويعتبر من أاهم
ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-ف-لسص-ط-ي-ن-يين الذين
ع- -م- -ل- -وا ع- -ل -ى ري -ادة ال -ت -غ -ي -ي -ر
السصياسصي باسصتخدام الفن كأاحد
أاسص -ال -يب ال-ت-ك-ث-ي-ف .ل-ه أارب-ع-ون
أال-ف رسص-م ك-اري-ك-ات-وري ،اغتاله
شص -خصس م -ج -ه -ول ف -ي ل-ن-دن ع-ام
1987م.
ومن أابرز الشصخصصيات التي إاخترعها في كل رسصوماته هي شصخصصية
حنظلة التي رافقت معظم أاعماله منذ شصهر جوان .1967

مجسصدة في عالمنا هو «ألسصÓم»..
وألذي ما أأبى أإل أأن يعرف نفسصه بنفسصه أإذ
ي -ق -ول :ألأل-ف وألÓ-م ي-ت-ف-ق-ان ف-ي أل-ت-ع-ري-ف
ببقية ألحروف ..أأما ألسصين فاإنها تعني ألسصعادة
ألتي أأعدمتها وجهات نظر مختلفة ..وحكمت عليها بتاأجيل رسصم
ألبسصمة أإلى أإشصعار أآخر ..وألÓم تعني ..لعب ولهو في جو بريء ل يشصوبه
حزن أأو ضصيق أأو خوف ..وألألف تعني أأمان وأأمن ُرفع من مكانه في عدة
بلدأن وأأوقف عجلة ألطماأنينة في أآنفسض ألأطفال وألميم تعني محبة
ألإنسصانية جمعاء ألتي تنتظر منك عزيزي ألطفل أأن تحييها بالحق

á` ` `ª°üH
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وبالعلم
وبالعدألة في ألمسصتقبل.
ف-اإذأ ك-انت أأي-دي-ن-ا وك-ل م-اف-ي-نا
يقروؤكم ألسصÓم رغم ألمسصافة ألتي
تفصصل بيننا وبينكم وبين كل طفل لم يعرفه أأحد ولم يتجرأأ على أإنصصافه
أأحد ..ولم يكتب عنه أأحد ..فاإن أأروأحنا ترحل أإليكم كل يوم لتترك بين
نبضصات قلوبكم ألصصغيرة بسصمة أأمل وفرح لتعانق صصفحات ألمسصتقبل
ألذي نرأه مسصتقب Óزأهرأ باإذن ألله ..فاإليكم جميعا وبدون أسصتثناء
سصÓحنا ألقادم أأل هو ألسصÓم وألسصÓم عليكم ورحمة ألله.

ليبيا

هي دولة تقع في شصمال أافريقيا يحدها البحر المتوسصط
من الشصمال ،ومصصر شصرقا والسصودان إالى الجنوب الشصرقي
وتشصاد والنيجر في الجنوب ،والجزائر ،وتونسس إالى
الغرب .وتبلغ مسصاحتها ما يقرب من  1.8مليون كيلومتر
مربع ( 700،000ميل مربع) ،وتعد ليبيا رابع أاكبر دولة
مسصاحًة في أافريقيا ،وتحتل الرقم  17كأاكبر بلدان العالم
مسصاحًة .وتحتل المرتبة التاسصعة بين عشصر دول لديها
أاكبر احتياطيات نفطية مؤوكدة لبلدٍ في العالم.
عاصصمة ليبيا هي طرابلسس والتي تعد أايضصا أاكبر مدن
البÓد .تقع في غرب ليبيا ويسصكنها أاكثر من مليون
نسصمة من إاجمالي عدد سصكان البÓد الذي يتخطى سصتة
مÓيين نسصمة .أاما ثاني أاكبر مدينة فهي بنغازي ،وتقع
في شصرق ليبيا بعدد سصكان يصصل إالى  700,000نسصمة.
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نصصائح مدرسصية
شصاركنا با◊ل اŸناسصب
وإاتصصل على الرقم
0674040596

^ اجعل المذاكرة متعة لك واعشصق موادك كي
تسصتطيع أان تتقبلها
^ احذر شصرود الذهن أاثناء الدرسس
^ ’ تكن مترددا فالتردد مضصيعة للوقت
^ ’ تؤوجل عمل اليوم إالى الغد
’جهاد والسصهر المضصني
^ تجنب ا إ
^ أابعد وسصائل التسصلية والترفيه عن مكان المذاكرة

سصعيد :أأصصل أسصم سَصعيد عربي ،أسصم علم مذكر عربي ،وهو مصصدر يدل على ألفرح
وألسصعادة وأليمن ،نقيضض ألنحسض .معناه :ذو ألحظ ألحسصن ،ألفرحان .وقد يصصغرونه
فيقولون« :سُصَعيد».
سصارة« :سصاره» ويكتب «سصارة» أأو «سصارا» ،يعني باللغة ألعربية ألفرح وألسصرور ،باللغة ألهندية
أألميرة وباللغة ألسصبانية ألمرأأة ألسصعيدة .وأأهّم ألنسصاء أللوأتي كان أسصمهّن «سصارة» في
ألتاريخ هي زوجة ألنبي أبرأهيم عليه ألسصÓم وأأّم أسصحاق ،لذأ يعتقد ألكثيرون أأن أأصصله
عربي.

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

الخميسس  ٢٣نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٤ربيع األول  ١٤٣٩هـ

هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

الطريق إا ¤الله يحتاج إا ¤معرفة
النفسس البشصرية واإلنسصان أاسصاسصه هذه
النفسس وليسس جسصمه وصصدق الشصاعر إاذ
يقول:
يا خادم ا÷سسم كم تشسقى ‘ خدمته
أاتطلب الربح ‡ا فيه خسسران
أاقبل على النفسس واسستكمل فضسائلها
فأانت بالروح ل با÷سسم إانسسان

تطيقون فوالله ل Áل الله حتى “لوا
وكان أاحب الدين إاليه ما داوم صصاحبه
عليه» رواه البخاري.
فا◊ديث يب Úأان التزام ليسس ‘
كÌة الصصÓ- -ة والصص- -ي- -ام وال -تشص ّ-دد م -ع
ال- -ن- -فسس وإاظ- -ه -ار أاّن -ه -ا ك -ثÒة الصص -وم
والصصÓ- -ة وع -دم اŸزاح والضص -حك م -ع
الناسس ،وإا‰ا هو اليسصر والدوام على
العبادة ،ألن أامثال هؤولء اŸتشصّددين
حقيقة التزامهم نشصوة فائتة ل يلبثون
أان يÎكوا ذلك ورّبما عادوا إا ¤الضصÓل
وال -غ -واي -ة أاك‡ Ìا ك -ان -وا ع -ل -ي -ه ق-ب-ل
الهداية ،وعن أانسس رضصي الله عنه قال:
«ج- -اء ثÓ- -ث- -ة ره- -ط إا ¤ب- -ي -وت أازواج
رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
يسصأالون عن عيادته فلما أاخÈوا كأانهم
تقالوها وقالوا :أاين نحن من النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ قد غفر الله له
م -ا ت -ق -دم م -ن ذن -ب -ه وم -ا ت -أاخ-ر؟ ق-ال
أاح -ده -م :أاّم-ا أان-ا ف-أاصص-ل-ي ال-ل-ي-ل أاب-دا،
وقال آاخر :وأانا أاصصوم الدهر ول أافطر،
وق -ال آاخ -ر :وأان -ا أاع -ت -زل ال -نسص -اء ف Ó-
أاتزوج أابدا ،فجاء رسصول الله ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ فقال« :أانتم الذين قلتم
كذا وكذا؟! أاما والله إا Êألخشصاكم لله
وأاتقاكم له ،لكني أاصصوم وأافطر وأاصصلي
وأارقد وأاتزوج النسصاء فمن رغب عن
ديني فليسس مني» ،متفق عليه.

صسلة الرحم
ال -رح -م ه -ي ك-ل م-ن ي-رب-طك ب-ه-م
صصلة دم أاو قرابة سصواء كانوا من
األخوال أاو األعمام ،وهؤولء Œب
صص-ل-ت-ه-م ،وزي-ارت-هم واإلحسصان إاليهم
وعدم اسصاءتهم والتطاول عليهم.
وصص-ل-ة ال-رح-م م-ن أاع-ظ-م ال-ق-ربان
ع -ن -د ال -ل-ه ت-ع-ا ،¤ح-يث ق-رن األم-ر
بتقواه باألمر ب Èالرحم ،والنهي عن
ق -ط -ع -ه -ا ل -ي -ؤوك -د ه-ذا ا◊ق ف-ق-ال:
{¬H ¿ƒ˘dÉB˘°ùJ …ò˘dG ¬˘∏˘dG Gƒ˘≤˘JGh
 ،}ΩÉMQ’Ghسصورة النسصاء.
ولقد ثبت أان بّر األرحام له ثمار
ع-ج-ي-ب-ة وف-وائ-د ع-ظ-ي-م-ة تعود على
واصص -ل -ه -ا ‘ ال-دن-ي-ا واآلخ-رة ،وت-دل
على إاÁان اŸسصلم ودرجة امتثاله
ألوامر الله تعا ¤ومن هذه الثمار:
 ١ـ إانها تعمل على امتثال أاوامر
ال -ل -ه ت -ع -ا ¤وأاوام -ر رسص -ول -ه ـ ع-ل-ي-ه
الصصÓة والسصÓم ـ وتدخل صصاحبها
ا÷نة بإاذن الله تعا ¤كما جاء ‘
ا◊ديث« :ي - -أاي - -ه- -ا ال- -ن- -اسس أافشص- -وا
السص Ó-م وأاط -ع -م-وا ال-ط-ع-امِ ،وصص-ل-وا
األرحام ،وصَصلوا بالليل والناسس نيام
تدخلو ا÷نة بسصÓم».
 ٢ـ إانها تكسصب الرزق وتبارك ‘

حكمة العدد

ال -ذري -ة ،ف-ع-ن أانسس
رضصي الله عنه عن
ال -ن -ب -ي ـ صص -ل -ى ال -ل-ه
عليه وسصلم ـ« :من سصّره
أان ي- -بسص -ط ال -ل -ه ل -ه ‘ رزق -ه
وينسصأا له ‘ أاجله فليصصل رحمه».
وال -واجب ع-ل-ي-ن-ا ج-م-ي-ع-ا أان نصص-ل
رح-م-ن-ا وأان ن-ل-ت-زم ب-الصص-ف-ح وال-ع-ف-و
واŸسصاﬁة ول نقابل السصيئة بأاختها
وإا‰ا نتجاوز على أاخطاء ذوينا بل
نحسصن إاذا أاسصاؤوا ونعطي إاذا حرموا
ونصصل إاذا قطعوا ونعفوا إاذا ظلموا
وبذلك نكون قد التزمنا األمر ولنا
األجر .فلقد روى اإلمام مسصلم ‘
صصحيحه عن أابي هريرة رضصي الله
عنه :أان رج Óقال« :يارسصول الله إان
‹ قرابة أاصصلهم ويقطعون ،وأاحسصن
إال -ي -ه -م ويسص -ؤوون إاّ‹ ،واح -ل-م ع-ن-ه-م
وي-ج-ه-ل-ون ع-لّ-ي ،ف-قالâæc øÄ˘d« :
’h qπŸG º¡Øq°ùo J É‰ÉCµa â∏b Éªc
º¡«∏Y Ò¡X ¬∏dG øe ∂©e ∫Gõj
.}∂dP ≈∏Y âeO Ée
ف- -ال -واصص -ل ا◊ق ه -و ال -ذي يصص -ل
رح -م -ه إاذا ق -ط -ع -ت -ه وي -ت-ن-ازل ع-ل-ى
حقوقه من أاجل إارضصاء الله تعا.¤

اŸؤوم- -ن ق- -ل- -ي- -ل ال -ك Ó-م ك -ثÒ
ال -ع -م -ل واŸن -اف-ق ك-ث Òال-كÓ-م
قليل العمل.

فالنبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ اعتÈ
أان هذا السصلوك هو نوع من التطرف
اŸذموم الذي يجب أان يحارب وهو
بدعة سصيئة تتناقضس وهدى اŸصصطفى
ع -ل-ي-ه الصصÓ-ة والسصÓ-م ،ف-ل-يسس ه-ن-اك
أازكى وأاصصلح وأاتقى وأاخشصى منه ـ صصلى
الله عليه وسصلم ـ فإاذا وصصل اإلنسصان إا¤
درجة اسصتصصغار واحتقار عبادة النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ فهذا هو عÚ
الضصÓل والغلو الذي يدفع النسصان إا¤
اإلنتحار والعياذ بالله.
وقصص- -ة سص- -ل- -م- -ان ال- -ف -ارسس م -ع أاب -ي
الدرداء حينما دخل سصلمان على زوجته
ف-وج-ده-ا م-ت-ب-ذل-ة ي-ع-ن-ي ل-ب-اسصها وسصخ
وشصعرها أاشصعث أاغ ،Èوهذا قبل نزول
آاية ا◊جاب فسصأالهما ما هذا فقالت:
ما ألخيك فينا حاجة نهاره صصيام وليلة
ق -ي -ام ف -ل -م -ا ج -اء اب -ن ال -درداء ووضص-ع
الطعام لسصلمان فقال له كل قال سصلمان
وأانت؟ قال أانا صصائم فقال له بل كل
فأاكل فأاكل بعد ﬁاولة إاقناع ،وŸا جاء
الليل وأاراد أابو الدرداء أان يقوم الليل
فقال له سصلمان اذهب و Âعند أاهلك
فلما حاول أان Áتنع قال له إاذهب إا¤
أاهلك ،فإان ألهلك عليك حقا ولنفسصك
عليك حقا ولربّك عليك حقا كذلك
فأاعطي كل ذي حقّ حقه.
فلما جاء الصصباح ذهب سصلمان

رضصي الله عنه إا ¤النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ وق ّصس عليه القصصة فقال ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ« :صصدق سصلمان»
إاذا فالتوازن مع النفسس وعدم ظلم
اآلخ- -ري- -ن وأاك- -ل ح- -ق- -وق- -ه- -م اŸادي -ة
واŸعنوية هو التزام الصصحيح.
 - ٢اÙاف- - -ظ - -ة وال - -دوام :ومن
ضص -واب -ط ال-ع-ب-ادة وم-ي-زات-ه-ا ﬁاف-ظ-ة
اŸسصلم على العمل الذي يقوم به لله
تعا ¤واإن كان قلي Óألن قليل العمل
اÒÿي من صصÓة وصصدقة وصصيام -
الخ ،أافضصل من كثÒه يأاتي نتيجة لرد
فعل ،فيه نشصوة ونزوة ثم ينقطع كما
قال عليه الصصÓة والسصÓم« :وكان أاحب
الدين إاليه ما دام صصاحبه عليه».
واإلنسص -ان ال -ذي ي -ح-م-ل ن-فسص-ه ع-ل-ى
العزÁة والتشصّدد معتقدا أان ا‘ Òÿ
ذلك قد يأاتي عليه يوم يبحث فيه عن
رخصصة ف Óيجدها.
فعن عبد الله بن عمر بن العاصس
قال :قال ‹ رسصول الله ـ صصلى الله عليه
وسصلم ـ« :يا عبد الله ل تكن كفÓن كان
يقوم الليل فÎك قيام الليل».
 ٣ـ ا◊ذر من التشصّدد والختÓف:
وذلك بالنبشس ‘ اأمور خÓفية أاي وقع
م -ن -ه اخ -ت Ó-ف ب Úال -ف -ق -ه -اء ن -ت -ي-ج-ة
لفهمهم إاياها يعتقد اإلنسصان أاّنها هي
األصصل الذي يقوم عليه الدين فيكفره
ال -ن -اسس ك -ل أاسص -اسص -ه وي -ب-ت-دع-ون ع-ل-ى
أاسصاسصه مهما يوقعه ‘ الغلو والتطرف
إا ¤كوارث وهÓك للمجتمع ككل ولهذا
قال عليه الصصÓة والسصÓم ‘ حديث
ابن هريرة« :دعو Êما تركتكم ،إا‰ا
اهلك الذين من قبلكم كÌة سصؤوالهم
واختÓفهم على أانبيائهم».
فعلينا باليسصر والوسصطية والعتدال
م -ع أان -فسص -ن -ا ف -إان -ه-ا ه-ي ال-ن-اج-ي-ة أام-ا
التشصّدد والغلو والتطرف فهي ا◊القة
القاطعة اŸفسصدة.

١٧٤٩٨

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
اŸصسّؤر

وم -ن أاسص -م-اء ال-ل-ه ا◊سص-ن-ى
اŸصصّ- - - - -ور ،وال- - - - -ذي ورد ‘
القرآان مرة واحدة ‘ قوله:
{ه - -و ال - -ل - -ه اÿال- -ق ال- -ب- -ارئ
اŸصصور} ،والذي معناه ‘ حّق
الله تعا ¤هو الذي رّتب صصور األشصياء
أاحسص -ن ت -رت -يب ،وأاع -ط -ى ك -ل ﬂل -وق صص -ورت-ه ع-ل-ى م-ا
تقتضصيه حكمته األزلية.
وح ّ
حد الله تعا ¤ف Óيجب من
و
ي
ن
ظ اŸؤومن منه اأ
ّ
حقه التشصبيه اأو التصصور فهو ل يشصبه أاحد من العا.ÚŸ
كما يأاخذ من هذا السصم ا÷مال فإان الله جميل يحب
ا÷مال فيتمثل اŸسصلم ا÷مال ويعطي صصورته جميلة
‘ سصلوكه واآدابه واأخÓقه.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
ب على
قال ابن القيم« :من شس ّ
شسيء شساب عليه ،ومن عاشس على شسيء
ت-وّف-اه ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وم-ن أاسس-ع-د شس-بابه ،وأاسسعد
حياته بتقوى الله سسّلَمه الله حتى يلقى الله
على ل إاله إال الله».

جوابك

خ Òالهدى

ع-ن أاب-ي ي-ع-ل-ى شسّداد
ب -ن أاوسس «ضس» ع -ن ال -ن-ب-ي ـ صس-ل-ى
ال- -ل- -ه ع- -ل- -ي- -ه وسس- -ل- -م ـ أان- -ه ق- -ال
«الكيّسس من دان نفسسه ويعمل
Ÿا بعد اŸوت والعاجز من اتبع
ن -فسس -ه ه -واه -ا و“ن -ى ع -ل -ى
لم- - - - -ا »Êرواه
ال - - - - -ل- - - - -ه ا أ
الÎميذي.

العدد

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

اŸيزان الضسابط ‘ العبادة

فجانب الÎبية واإلصصÓح والتوجيه
ي -نصصّب ب -ال -درج -ة األو ¤ح-ول ال-ن-فسس
ألن -ه -ا إاذا اسص -ت -وت وزك -يت ك -ان مصصÒ
ا÷سصم الفÓح وإان أاهملت وتركت كان
مصصÒه الضص -ي -اع واÿسص -ران ،ك -م-ا ق-ال
تعاÜÉN óbh ÉgÉcR øe í∏aGC ób{ :¤
 ،}ÉgÉ°qSO øeالشصمسس.
ول -ه -ذا وج -د ‘ ال -ن -اسس م-ن ت-ط-رف
م -ع -ه -ا و ⁄ي -ع-رف ل-ه-ا م-ي-زان-ا ف-خ-اب
وخسصر ‘ الدنيا واآلخرة.
ف -ال -ن -فسس ال -بشص-ري-ة ج-م-وح-ة وح-ت-ى
تنقاد إا ¤الطاعة والعبادة فÓبد لها
من سصياسصة وميزان تسص Òعليه ،وÁكن
أان نوضّصح هذا اŸيزان الضصابط ‘
النقاط التالية:
 - ١القتصصاد ‘ الطاعة :فاŸسصلم
ك -م -ا ي-ق-تصص-د ‘ اŸال والأشص-ي-اء ال-ت-ي
ي -ح -اف -ظ ع -ل-ي-ه-ا ح-ت-ى ل تضص-ي-ع م-ن-ه،
كذلك يجب عليه أان يقتصصد ‘ طاعته
ألن السصÓم يسصر وليسس عسصرا ،وجاء
لÒف- -ع ا◊رج واŸشص- -ق -ة ع -ن ال -ن -اسس،
{øe ø˘jó˘dG ‘ º˘µ˘«˘∏˘Y π˘©˘L É˘eh
 }êôMسصورة ا◊ج.
والنبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ عّلمنا
م - -اه - -و الل - -ت - -زام اŸت - -زن اŸع- -ت- -دل
الوسصطي الذي يجب علينا أان نتخذه
طريقا من خÓل توجيهاته ألصصحابه
وزوج -ات -ه ع -ل-ي-ه-م ال-رضص-وان أاج-م-ع،Ú
حيث ورد عن عائشصة رضصي الله عنها
قالت إان النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ
دخل عليها وعندها إامرأاة فقال :من
هذه؟ قلت :هذه فÓنة تذكر من كÌة
صصÓتها وكÌة صصيامها؟ فقال لها النبي
ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ« :مه عليكم Ãا
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عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

السسنـ ـن
اŸؤؤّكدة
السس - -ؤوال :ه - -ل ال - -دخ - -ان حÓ- -ل أام ح- -رام أام
مكروه؟
ا÷واب :أاجمع علماء األمة على أان التدخ Úحرام
حرمة مطلقة بإاجماع األطباء ‘ العا ،⁄أاجمع على أانه
ضصار وسصام وقاتل ولقد جاء ‘ ا◊ديث «ل ضصرر ول
ضصرار» والتدخ Úيضصّر بالصصحة ويؤودي ‘ النهاية إا¤
القتل والله نهى عن ذلك فقال¿GE ºµ°ùØfGC Gƒ∏à≤J ’h{ :
 ،}Éª«MQ ºµH ¿Éc ¬∏dGالنسصاء.

سسلوك ‘ اŸيزان
سصلوك جميل يقوم به بعضس الشصباب من تلقاء أانفسصهم وÃحضس إارادتهم
يدل على علو شصأانهم وسصمو فÓحهم وحبّهم لوطنهم ،أال وهو التطوع ،وهذا
أامر جميل علينا أان نشصجعه ونشصّد على أايدي هؤولء الشصباب حتى نحيي فيهم
روح اŸبادرة ،وننمي ‘ غÒهم حب الوطن وروح الوطنية ،واللتزام Ãبادئ
اإلسصÓم وأاخÓقه الذي يدعو إا ¤التعاون والتضصامن وفعل ا Òÿوزرعه ‘ كل
مكان كما قال تعا }iƒ≤àdGh ÈdG ≈∏Y GƒfhÉ©Jh{ :¤وسصئل النبي ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ عن أافضصل الناسس وأاحبّهم إا ¤الله تعا ¤قال «سصرور تدخله على
قلب مسصلم» .فاŸسصلم أاو اŸواطن الصصالح ح Úيرى شصيئا غ Òلئق ‘
اÛتمع فيبادر لتسصويته وإاصصÓحه ،وتنقية شصارع أاو صصباغة عمارة أاو تسصوية
طريق أاو رصصيف ،هذا يدل على نبله وشصرف مكانته وكم من اأجر يناله من
الله وقد أادخل السصرور والفرح على الناسس ،فما أاجمل اأن يتعلّم الناسس
التطّوع وروح اŸبادرة واŸشصاركة الفّعالة ‘ بناء اÛتمع.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
الخميسس  2٣نوفمبر  201٧م
الموافق لـ 04ربيع األول  14٣٩هـ
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العـ ـدد1٧4٩٨ :

koutoufcom@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

فالك فال إÒÿ

إ◊مل
ل تخ Èالناسس عن معزتك
Ú
لشسخصس..فإان  ⁄تصسيبكَ ع َ
ك ثرثرة ا◊اقدين.
حاسسد أاصسابت َ

إلثور
عندما تشسعر أاّنك مصسدر
إازعاج وضسيق لشسخصس –بّه ،ابتعد
عنه قلي ،Óإان سسأال عنك فقد ظلمته ،وإان
 ⁄يسسأال فارحل عنه بهدوء.

لله يا جزاير يا وردة الروح
نحلم يجي يوم عطر ا◊ب يفوح
شسوارع وحكايات تضسحك ‘ العينÚ
وتبقى بالسساعات ‘ قلبك ◊نÚ
وانت اÿمسسة عليك من ا◊سسد
ﬁروسسة
واحنا ب Úايديك نحلم بيك عروسسة
وانشسوف على بابك الغيمة تتجلى
من حبات ترابك نلبسس أاحلى حله
لله يا لله

أأخبار

مثÒة

لورنسس عبدون..أإّول قط دبلوماسسي
‘ سسفارة بريطانيا ‘ عمان
منحت ال ّسسفارة الÈيطانية لدى األردن قطاً ،تبنته
من مأاوى للقطط ‘ أاكتوبر تشسرين األول ،منصسب
كب Òصسائدي الفئران ‘ السسفارة كأاول ‡ثل ‘
اÿارج للقطة باŸرسستون كبÒة صسائدي الفئران ‘
مقر وزارة اÿارجية الÈيطانية ‘ لندن.
وأاط -ل -قت السس -ف -ارة ع -ل -ى ال -ق-ط اسس-م ل-ورانسس
ع -ب -دون ،ع -ل -ى اسس -م الضس -اب -ط الÈي -ط -ا Êال-ذي
اشستهر بدوره ‘ مسساعدة القوات العربية خÓل
ثورة العرب على الدولة العثمانية أاثناء ا◊رب
العاŸية األو .¤وعبدون حي بالعاصسمة األردنية
تقع فيه السسفارة الÈيطانية.
وقالت لورا دوبان نائبة السسف ÒالÈيطا Êلدى
األردن إان -ه ” م-ن-ح ال-ق-ط الصس-ف-ة ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
Óردن.
ليعمل من أاجل إاظهار ا÷انب اآلخر ل أ
وأاضسافت دوبان لتلفزيون «رويÎز»« :لورانسس
عبدون قط دبلوماسسي وهو ما يطلق ‘ اŸملكة
اŸت- -ح -دة ع -ل -ى ك -ث Òم -ن ال -ق -ط -ط ال -ت -ي “ث -ل
اإلدارات ا◊كومية وحاليا السسفارات ‘ اÿارج.
ك -م -ا أان -ه ،إا ¤ج -انب م -ه-ام-ه ‘ صس-ي-د ال-ف-ئ-ران،
يتواصسل مع أاتباعه على توي.Î
األم - -ر اŸذه - -ل ب- -ال- -ف- -ع- -ل ه- -و أان ا÷م- -ه- -ور
الÈي -ط -ا Êأاصس -ب -ح ي-رى السس-ف-ارة الÈي-ط-ان-ي-ة ‘
األردن بعﬂ Úتلفة .فعادة ‘ اŸملكة اŸتحدة
ع -ن -دم -ا ي -ف -ك-رون ‘ األردن ف-إان-ه-م ي-ف-ك-رون ‘
الشسرق األوسسط ،رÃا يتصسورون سسوريا أاو العراق،
لكن اآلن فإانهم يفكرون ‘ لورانسس عبدون ،ومن
خ Ó-ل ل -ورانسس –اول صس -ف -ح -ة (السس-ف-ارة ع-ل-ى)
Óردن ،جانبا ‘
توي Îأان ُتظهر جانبا ﬂتلفا ل أ
ا◊قيقة لبلد يسسوده السسلم والزدهار ويجب أان
يأاتي سسائحون بريطانيون لزيارته».
وأاثار منح القط هذه الصسفة ضسجة على مواقع
ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي .وأاصس-ب-ح ل-لورانسس عبدون
ن-ح-و  2500م-ت-اب-ع ف-ي-م-ا ي-زي-د ق-ل-ي Ó-ع-لى شسهر
واحد .لكن للشسهرة أايضسا ثمن يتع Úدفعه.
فقد أاردفت لورا دوبان« :أاتصسور أان لورانسس
ل- -دي- -ه ح -ال -ي -ا ن -ح -و  2400م -ت -اب -ع ،وه -و ع -دد
كب....Òلدينا ‘ العموم تعليقات إايجابية للغاية.
فالناسس يقولون ،وأاغلبهم من اŸملكة اŸتحدة ،يا
له من قط جميل .لكنه يشسعر بإاحباط نوعا ما ألن
بعضس الناسس قالوا إانه بدا بدينا إا ¤حد ما ‘
أاحدث تغريدة له .لذلك فإانه سسيمارسس تدريبات
رياضسية وسسينشسر ذلك لتصسحيح الوضسع نوعا ما.
لكن عموما فإان التعليقات ‘ ›ملها إايجابية
وتأاتي من أانحاء العا.»⁄
ويأامل مسسؤوولو السسفارة الÈيطانية ‘ عمان أان
ُي -ل -ه -م ل -ورانسس م-زي-دا م-ن األردن-ي Úع-ل-ى ت-ب-ن-ي
قطط ضسالة وحيوانات أاخرى ‘ حاجة إا ¤بيوت
تؤوويها.

إ÷وزإء

ل ت - -ظ- -ن أنك خسض- -رت شض- -ي- -ئً- -ا
ع -ن -دم -ا ت -غ -اف -لت ع -ن زّل -ة أح-ده-م أو
ع -ن -دم -ا ق -اب-لت إأسض-اءًة أح-ده-م ب-الصض-مت
لحسضان ،هي خÒأ ٌ
ت سضتعوُد إأليك يومًا ما.
وأ إ
ق حّق ُ
ه!
أ◊ياة تعيد لكل ذي ح ٍ

^ أن -ه ت-وج-د ح-ال-ة
نفسضية تسضمى Bradyesthesia:
برأديسضتيذيزأ ،يتصضف
صضاحبها بأانه متبلد أŸشضاعر ل
يتأاثر بالنقد ول بالهجوم عليه،
ول يبا‹ بآارأء ومشضاعر من حوله به
^ أن ‘ أللغة أليابانية كلمة Rōnin

º°ùàHG

إلسسرطان
عندما يتحول ا◊وار إا ¤جدل
و–د إلثبات رأاي ،انصسرف
ألمر آاخر ،فهناك عقول غÒ
قابلة للتغي Òوالثمن سسيكون
مشساعرك وصسحتك والنتيجة :ل شسيء!

تعني ﬁارب ألسضامورأي أŸغوأر..لكن
لي-ام يسض-ت-خ-دم-ه-ا أل-ي-اب-ان-ي-ون
ه-ذه أ أ
لوصضف ألعاطل عن ألعمل؟

لب
سض- - - -أال أ أ
❊
أŸدرسش :م- -اذأ ت -ت -وّق -ع
ن- - -ت- - -ي- - -ج- - -ة ول- - -دي ‘
ألمتحان؟
أŸدرسش :هذأ يتوّقف
على شضطارة ألطّالب ألذي سضوف
يجلسش بجانب أبنك ‘
^ أألشض-ي-اء أŸسض-ت-ودعة ألمتحان.
لسض -ت -اذ :حّ-ول ج-م-ل-ة:
أ أ
ل - -رب أل - -ع - -ب - -اد ل تضض- -ي- -ع ❊
أبدًأ..فقل دوما أسضتودعك
«ي- -أاك- -ل أب- -ي أل- -ت- -ف- -اح- -ة» إأ¤
ربي كل شضيء يحبه قلبي.
أŸاضضي يا سضلمان.
^ ل ت -ت -ع ّ-ل-ق بشض-يء َت-عّ-ل-ق
سضلمان :أكل جدي
بـخـالق كل شضي ،فكل شضيءٍ ينتهي
ألتفاحة.
يعود ِلخـالقه.

حكــــــم
وأأمثــــال

ل –سسد أاحداً ،فالقمة تتسسع
للجميع؛ وخزائن الله ل تنفذ،
فكما أاعطى غÒك سسيعطيك
ويرضسيك.

IÈ©∏d

إألسسد

ششغل
عقلـك

❊ رجل ترك
 17ج-م Ó-وأوصض-ى
لول
ب -أان ي -أاخ-ذ ألب-ن أ أ
نصضفها وألثا Êثلثها وألثالث
تسض-ع-ه-ا ،ف-ج-اء ق-اضض-ي أŸدينة
رأك-ب-ا ج-م-ل-ه ل-ي-فصض-ل ‘ ه-ذه
ألوأقعة ،فماذأ فعل؟

حل إلعدد

ألصضدى.

إإبني ب ÓأإذنÚ

لم من نومها إأثر ولدة مؤوŸة طلبت من أŸمرضضة
بعدما أفاقت أ أ
رؤوية أبنها ألذي أنتظرته لسضن Úطويلة ،خاصضة أنها  ⁄تنجب
لطباء
إأل بعد مدة  07سضنوأت من ألنتظار وأللتطام با أ
لم برفع
وألدوأء .أحضضرته لها أŸمرضضة ثم خرجت ،هّمت أ أ
ألغطاء من على وجهه ،إأل أنه أخافها ما رأت!
طفل ب Óأذن!!!!Ú
أرتسضمت Ÿدة وجيزة أ◊Òة وأÿوف ‡ا رأت و ⁄تدري ماذأ
تقعل بعد ذلك،
إأل أنها أبتسضمت ‘ وجهه ورفعت يديها وشضكرت ألله على
عطيته مهما كانت ،وأحتضضنت ألطفل ‘ صضدرها وهمسضت إأليه
لم صضعوبات كثÒة ‘
ليام وأجهت أ أ
أنت أبني مهما تكون .ومع أ أ
تربية ولدها من خÓل مضضايقة أصضدقائه وجÒأنه وأقربائه،
أل أنها دأئما كانت مبتسضمة ‘ وجهه ودأعمة له
لن تنسضى تلك أŸرة ألتي رمى بنفسضه ‘ أحضضانها باكيا من
أسضتهزأء أحد أصضدقائه عليه ،وتسضميته بالوحشش ،إأل أنها قالت:
أحبك مثل ما أنت..رغم هذه ألعاقة إأل أن أدأؤوه كان متميزأ
‘ ألدرأسضة ،حتى دخل كلية مرموقة ،يدرسش ألسضياسضة
وألعÓقات ألنسضانية.
و‘ أحد أليام كان وألده جالسضًا مع أحد أ÷رأح ÚأŸشضهورين،
فحكى له مأاسضاة أبنه وقال له ألطبيب :إأن هناك عمليات نقل
لب على إأجرأء
لÓذن ،Úولكننا ‘ حاجة ŸتÈع .فوأفق أ أ
ألعملية حينما يظهر أي متÈع .وبعد فÎة من ألزمن ،أتصضل
لجرأء ألعملية
لب ،وقال :لقد وجدنا أŸتÈع إ
ألطبيب با أ
لب من هذأ حتى أشضكره ،فرفضش ألطبيب ذكر
لبنك .سضأال أ أ
أسضمه ،بناءًأ على رغبة أŸتÈع .وأجريت ألعملية بنجاح،
وأصضبح ألطفل ألوحشش رج Óوسضيما ،وهذه أ◊الة أ÷ديدة،
دفعته للتفوق أك Ìوأك ،Ìحتى أصضبح سضفÒأ لبÓده ،وتزوج
Ãن أحبها ،إأل أنه ،وبعد سضنوأت من إأجرأء عمليته ،ظل
يتسضاءل عن ألشضخصش ألذي قدم له أذنيه!!
هل كان متوفى دماغيًا ،ومن هم ذووه؟ هل كان شضخصضًا مريضضًا؟
أسضئلة كثÒة ،وبدون أجوبة دأئما ‘ خاطره ول تفارقه أبدأ..

ل تعامل أاحدا مثل النجوم
ألنه سسيعاملك دائما كمعجب.

إلعذرإء
اعط الناسس أافضسل ما
لديك..ولكن ل تعطيهم كل ما
لديك حتى لو كانوا أاقربهم ،فليسس ‘
زمننا مَن يقدر اŸعرَوف إال القليل.

إŸيزإن
رّتب األشسخاصس ‘ حياتك كما
ترتب أاولوياتك حتى ل تخطئ
‘ تقد Ëمن ل يسستحق على من
يسستحق ،وإاياك أان “نح شسخصسا من
الهتمام فوق ما يسستحق.

إلعقرب
ل تقتل الناسس بطيبتك
ولطفك ،فا÷ميع ل يسستحقون
ذلك..اقتلهم بصسمتك ألن أاغلب البشسر ل
يسستحق اهتمامك.

إلقوسس
دع مسسافة آامنة بينك وب Úمن
ُتب ،فبعضس األرواح كأاعواد الزان ،كلما زاد
اتكاؤوك عليها ،قذفتك.

سضأال أباه عدة مرأت عن أŸتÈع ،حيث قال :أنه يحمل له ألكثÒ
لنه كان
من ألتقدير وألعرفان با÷ميل ،ول يسضتطيع أن يكافأاه أ
لب
له ألدور ألكب‚ ‘ Òاحاته أŸتعاقبة ‘ حياته .فابتسضم أ أ
قائ ًÓله« :صضدقني..حتى لو عرفته ،فلن تسضتطيع أن تو‘ له
حقه».
ليام زأر ألبن بيت وألديه بعد سَضفر طويل ،أمضضاه ‘
و‘ أحد أ أ
دولة أجنبيه ‘ إأطار عمله .حمل ألبن لوألديه ألكث Òمن
لمه،
ألهدأيا كان من ضضمن ألهدأيا قرطان ذهبيان أشضÎأهما أ
Óم كبÒة عندما شضاهدت جمال هذين
وكانت ألدهشضة ل أ
ألقرط Úحاولت رفضش ألهدية بشضدة ،قائلة له أن زوجته أحق
بهما منها ،فهي أك Ìشضبابًا وجمالً ،إأل أن إأصضرأر ألبن كان أكÈ
لول ليلبسضها أياه،
من إأصضرأر وألدته ،وأخرج ألبن ألقرط أ أ
وأقÎب إأليها ،وأزأح شضعرها فأاصضابه ألذهول....عندما رأى أمه
ب
ب Óأذن !Úعرف ألبن بأان أمه هي من تÈع له بأاذنيها! فأاُصضي َ
جَهشَش بالبكاء وضضع ْ
لمُ يديها على وجنتي أبنها
تأ أ
بصضدمة ،وأَ ْ
وهي تبتسضم قائلة له :ل –زن...فلم يقلل ذلك من جما‹
أبدًأ ،و ⁄أشضعر بأا Êفقدتهما يومًا ،فوألله أنك ل “شضي فقط
على رجليك ،إأ‰ا تخطو على قلبي أينما ذهبت.

إ÷دي
حافظ على من يتحّمل مناخك
السسيء وطقسسك اŸزعج ،والذي
يفهم ان عصسبيتك ليسس طبع وحزنك ليسس
نكد ،وعتابك ليسس افتعال
للمشساكل.

إلدلو
ل تـدع أاحـدا يرسسـم لـك خـرائـط حي ـاتك،
فـهن ـاك من ل يحتـرم ا◊ ـدود.

إ◊وت

ا◊ياة ليسست ملكًا لك ،بدأات
قبلك وسستبقى بعدك ،لذا ل
تنزعج حُ Úتحاط Ãن ل ترغب ،فلم
ُتخلق إلرضسائهم و ⁄يخلقوا ليسسعدوك.

الخميسس  ٢٣نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٤ربيع األول  ١٤٣٩هـ

بؤحجة ينتخب Ãدرسصة
حديقة ا◊رية

بؤعزغي ‘ زيارة عمل
إا ¤معسصكر

١٥

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

يؤؤدي رئيسس اÛلسس الششعبي
ال- -ؤط- -ن- -ي سش- -ع- -ي- -د ب -ؤح -ج -ة،
لن -ت -خ -اب -ي ،ال -ي -ؤم،
واج- -ب- -ه ا إ
Ãدرسش - -ة ح - -دي- -ق- -ة ا◊ري- -ة
ﬂتلطة ،مفÎق الطرق قصشر
الشش- - - -عب ،رق- - - -م اŸك - - -تب 181
اب - -ت- -داء م- -ن السش- -اع- -ة 10:00
صشباحا.

دربال يؤؤدي واجبه ا’نتخابي
Ãدرسصة أاحمد عروة
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وزارة الداخلية تتخذ تداب Òخاصصة با’قÎاع
جاء ‘ بيان لؤزارة الداخلية أانه «‘ إاطار تنظيم النتخابات اÙلية ،اليؤم اÿميسس  23نؤفمÈ
 ،2017ولضش -م -ان السش Òا◊سش -ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ،ت-ع-ل-م وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية عن اتخاذ تداب Òخاصشة خÓل الفÎة اŸمتدة من  22نؤفم Èسشنة  2017على السشاعة
صشفر(00سشا )00إا ¤غاية  24نؤفم Èسشنة  2017على السشاعة السشادسشة (06سشا )00صشباحا ع Èكل
بلديات الÎاب الؤطني».
لجراءات ‘ تأاجيل كل التظاهرات الرياضشية أاو الثقافية ومنع سش Òكل مركبة لنقل
وتتمثل ا إ
لخرى) وكذا صشهاريج الؤقؤد.
البضشائع (حصشى ورمل وخششب ومششتقاته وكل مؤاد البناء ا أ
لسشبؤعية بكل
لسشؤاق ا أ
كما تششمل التداب Òأايضشا منع نقل البضشائع ع Èالسشكك ا◊ديدية وغلق ا أ
أانؤاعها.

ندوة دولية حؤل «اŸؤاطن وحق الدفع بعدم الدسصتؤرية»

ي - -ق- -ؤم وزي- -ر ال- -فÓ- -ح- -ة
والتنمية الريفية والصشيد
ال - -ب - -ح - -ري ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر
ب -ؤع -زغ -ي ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد إا ¤ولية معسشكر،
ي- -ؤم- -ي  25و 26نؤفمÈ
ا÷اري ،ي- -ع- -اي- -ن خ Ó-ل -ه -ا
مشش - -اري - -ع السش - -ت- -ث- -م- -ار ‘
اÛال ال- - - - - - -ف Ó- - - - - -ح - - - - - -ي،
مسش - -ت - -ث - -م- -رات فÓ- -ح- -ي- -ة
وأاخ- -رى خ- -اصش- -ة بÎب- -ي- -ة
اŸؤاششي والصشيد البحري.
ك -م -ا يشش-ارك ‘ ف-ع-ال-ي-ات
الح- -ت- -ف -ال ب -ال -ذك -رى 43
ل - -ت- -أاسش- -يسس ال–اد ال- -ع- -ام
للفÓح Úا÷زائري.Ú

زيتؤ Êيحيي ذكرى مبايعة
اأ’م Òعبد القادر

ي-ن-ت-خب رئ-يسس ال-ه-يئة العليا
اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة الن-ت-خابات
ع -ب -د ال -ؤه -اب درب -ال ،ال -ي-ؤم،
ع -ل -ى السش-اع-ة  10:00صشباحا،
لب -ت -دائ -ي-ة أاح-م-د
ب -اŸدرسش -ة ا إ
عروة ،بالششراقة الغربية.

دور إاذاعة ا÷زائر ا◊رة
‘ إاط- -ار ع- -م- -ل- -ي- -ة تسش- -ج- -ي -ل
الشش - -ه - -ادات ا◊ي - -ة م- -ن أاف- -ؤاه
اÛاه- -دي- -ن ،ي- -ن -ظ -م اŸت -ح -ف
ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،بالتنسشيق
م - -ع م - -دي - -ري - -ات اÛاه - -دي - -ن
واŸت- -اح -ف ا÷ه -ؤي -ة ،ال -ل -ق -اء
ا÷م -اع-ي اŸؤسش-ع ( ،)213ال -ذي
خصشصس Ÿؤضش- - -ؤع «دور إاذاع - -ة
ا÷زائر ا◊رة اŸكافحة صشؤت
ج - -ب - -ه - -ة وج- -يشس ال- -ت- -ح- -ري- -ر
ال -ؤط-ن-ي ،ال-ت-ي ك-انت ت-خ-اطب
ا÷م -ي-ع م-ن ق-لب ا÷زائ-ر إاب-ان
ال -ث -ؤرة ال -ت -ح -ري -ري-ة» ،وذلك
لث - - - -ن 27 ÚنؤفمÈ
ي- - - - -ؤم ا أ
القادم.

حنؤن تنتخب Ãدرسصة حليمة
السصعدية

لم- -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة
ت- -ن- -ت- -خب ا أ
◊زب ال -ع -م-ال ل-ؤي-زة ح-ن-ؤن،
ال- - -ي - -ؤمÃ ،رك - -ز الن - -ت - -خ - -اب
م- -درسش -ة ح -ل -ي -م -ة السش -ع -دي -ة
ال -ك -ائ -ن -ة ب -ال -ق -رب م -ن اŸرك -ز
لسشبا ،Êعلى السشاعة
الثقا‘ ا إ
 09:30صشباحا.

لحد اŸقبل ،Úندوة دولية حؤل
ينظم اÛلسس الدسشتؤري ،با÷زائر العاصشمة ،يؤمي السشبت وا أ
مؤضشؤع «اŸؤاطن وحق الدفع بعدم الدسشتؤرية».
سش -يشش -ارك ‘ ال -ن -دوة ،ال -ت -ي ي -ن -ظ -م-ه-ا اÛلسس ،ت-ط-ب-ي-ق-ا لÈن-ام-ج نشش-اط-ات-ه ال-ع-ل-م-ي-ة ‘ ضش-ؤء
لفريقية،
لخÒة ،بالتعاون مع مؤؤ“ر الهيئات القضشائية الدسشتؤرية ا إ
التعديÓت الدسشتؤرية ا أ
لفريقية ،وكذا رؤوسشاء بعضس
«العديد من الرؤوسشاء والقضشاة من الهيئات القضشائية الدسشتؤرية ا إ
لجنبية مثل فرنسشا ،تركيا وبلجيكا».
اÙاكم واÛالسس الدسشتؤرية ا أ

اŸؤؤ“ر الثا Êل–Óاد ا÷زائري
للصصيدلة

يشش- - -رف وزي- - -ر الصش- - -ح - -ة وإاصش Ó- -ح
اŸسشتششفيات ﬂتار حسشبÓوي ،غدا،
ع -ل -ى اف -ت-ت-اح اŸؤؤ“ر ال-ث-ا Êل–Ó-اد
ا÷زائري للصشيدلة ،باŸركز الدو‹
ل-ل-ن-دوات ع-ب-د ال-لطيف رحال ،على
السشاعة  16:30مسشاء.

عرضض ترويجي جديد لعا« ⁄هّيا ! »Hayaأاوريدو

ُيÌي  Ooredooعروضشه لعا« ⁄هيّا! »Hayaبعرضشه الÎويجي
ا÷دي -د «هّ-ي-ا!  »100صش -ال -ح Ÿدة شش -ه-ر واح-د وÁن-ح ل-ل-زب-ائ-ن م-زاي-ا
للصشؤت والبيانات جديدة بـ100دج فقط.
متؤفر ابتداء من  19نؤفم Èلزبائنه اÿؤاصس ،اُŸششÎك ‘ Úعرضس
«هّ- -ي -ا!» ،ول -زب -ائ -ن -ه م -ن اŸؤؤسشسش -ات« ،ه ّ-ي -ا! Á »100ن- -ح ل- -ه- -م ف -رصش -ة
السشتفادة طؤال اليؤم من 1000دج مكاŸات نحؤ  Ooredooو 500ميغا
أاوكتي للفايسشبؤك وذلك بالسشعر اŸتميز لـ100دج.
لÓسشتفادة من هذا العرضس الÎويجي ،ما على الزبؤن سشؤى تششكيل
الرمز * #151أاو الربط على اŸؤقع:
http://Choof.ooredoo.dz
بعرضشه الÎويجي «هيّا!  ،»100اŸتؤفر ‘ جميع فضشاءات Ooredoo
ون-ق-اط ال-ب-ي-ع اŸع-ت-م-دة ،اŸت-ؤاج-دة ع Èك-ام-ل الÎاب ال-ؤط-ن-ي ،يدعؤ
 Ooredooزبائنه لÓسشتفادة من اŸزايا ا÷ديدة لعا« ⁄هيّا!».

ي- -ق- -ؤم وزي- -ر اÛاه -دي -ن
ال- -ط- -يب زي- -ت -ؤ ،Êب -زي -ارة
ع- -م- -ل ل- -ؤلي- -ة م- -عسش- -ك- -ر،
لشش - -راف ع - -ل - -ى إاح - -ي- -اء
وا إ
لمÒ
الذكرى Ÿ 185بايعة ا أ
ع- -ب -د ال -ق -ادر ( 27نؤفمÈ
 27 - 1832نؤفم،)2017 È
ي- - -ؤم الث - -ن 27 ÚنؤفمÈ
ا÷اري.

حمÓت
–سصيسصية للؤقاية من السصيدا بؤهران
ت -ن -ظ -م م-دي-ري-ة
الصش- - -ح - -ة والسش - -ك - -ان
ل - -ؤه - -ران ،ح - -م Ó- -ت
–سش -يسش -ي-ة ل-ل-ؤق-اي-ة
م - - - -ن داء السش- - - -ي- - - -دا،
ابتداء من  3ديسشمÈ
ال - -ق - -ادمÃ ،ن - -اسش- -ب- -ة
إاح -ي -اء ال -ي-ؤم ال-ع-اŸي
لي - -دز،
Ÿك- - -اف- - -ح- - -ة ا إ
ب- -حسشب م- -ا اسش -ت -ف -ي -د

لدى مصشلحة الؤقاية بذات اŸديرية.
سش-ت-ق-ام ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ع-ل-ى مسش-تؤى الفضشاءات العمؤمية وسشيتم
لرششادات الطبية
خÓل هذه ا◊مÓت ،التي تدوم ششهرا ،تقد Ëا إ
لي-دز وشش-رح ل-ل-زوار
ل-ل-ؤق-اي-ة م-ن داء ف-ق-دان اŸن-اع-ة اŸك-تسش-ب-ة ا إ
ﬂاطر هذا الداء على الصشحة ،بحسشب ما ذكره الدكتؤر يؤسشف
بؤخاري.
وباŸناسشبة سشيقÎح الطاقم الطبي على زائري ﬂتلف
لجنحة إاجراء –ليل للدم الذي هؤ ›ا Êوطؤعي
ا أ
وسشري ،كما أاضشاف ذات اŸسشؤؤول.

الفجر٠٦.٠١................:
مواقيت الظهر١٢.٣٤.................:
العصسر١٥.١٥................:
الصسÓة المغرب١٧.٣٤...............:
العشسـاء١٩.٠٤..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ٢٣ن- -وف -م :١٩٥٦ ÈأاجÈت ضس- -رب- -ات ال- -ث -ورة
اŸت -واصس -ل -ة ع Èك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن-ي السس-اسس-ة
الفرنسسي Úعلى إاصسدار البيانات لرفع معنويات
ا÷يوشس الفرنسسية والتخفيف من حالة ا’نهيار
النفسسي.
^  ٢٣نوفم :١٩٥٧ Èأاعلنت جبهة التحرير الوطني
عن قبولها عرضس الوسساطة اŸغربية ـ التونسسية على اأسساسس
مبدأا ا’سستقÓل.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 23°ا÷زائر

عنابة

 20°ا÷زائر

عنابة
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تهاويل وآاهاليل

 18°وهران
 18°وهران

الثمن  ١٠دج

20°

19°

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة و’يات

توقيف  3مهرب Úوحجز  3شضاحنات ومواد ﬂتلفة

¢ù`«ªÿG

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

ل -ع -ل أاه -م م -ا م ّ-ي -ز حصس -اد ه -ذا اÿم -يسص ع-ل-ى
اŸسس -ت -وى اÙل-ي ،م-ا ت-داول-ت-ه الّصس-ح-اف-ة ح-ول
«تصس -ري -ح -ات قسس -ن -ط -ي -ن -ي وت -ك -ذيب اŸرادي -ة»
و»أارقام كعوان حول إاضسراب حزام» ،حيث كّذبت
الّرئاسسة ما تناولته بعضص اŸواقع اإ’لكÎونية من
لقاء جرى ب Úرئيسص الهيئة ا’سستشسارية ◊قوق
اإ’نسس- -ان سس- -اب- -ق- -ا ف -اروق قسس -ن -ط -ي -ن -ي ورئ -يسص
ا÷مهورية وعلى إاثرها أاد ¤اÙامي اıضسرم
بتصسريحات أاوضسح فيها نّية القاضسي اأ’ول ‘
البÓد ÿوضص غمار عهدة رئاسسية قادمة ،إاضسافة
إا ¤بعضص التّصسريحات اعتÈها بعضص اŸقّربÚ
أاّنها زوبعة ‘ فنجان ،باعتبار أاّن اÙامي ⁄
يحظ بهكذا لقاء وهو على رأاسص هيئة ح ّسساسسة
ترفع تقاريرها سسنويا إا ¤رئيسص ا÷مهورية ،ما
بالك وهو خارج ال ّسسرب؟! وبالتا‹ اأ’مر جاء
سسريعا هذه اّŸرة ،حيث كّذبت رئاسسة ا÷مهورية

ذلك جملة وتفصسي ،Óانقلب ال ّسسحر على ال ّسساحر
و ⁄يكن ذلك إا’ وحي  ⁄يوح إاليه.
غ Òبعيد عن ذلك ،أافسسد وزير ا’تصسال كعوان
خ -ل -وة ح -دة ح -زام م -دي -رة ج -ري-دة «ال-ف-ج-ر» ‘
إاضس-راب-ه-ا اŸف-ت-وح ع-ن الّ-ط-ع-ام ب-دار الّصس-ح-افة،
وبعد حمÓت التّضسامن معها كإاعÓمية قبل أان
تكون مسسؤوولة النّشسر ،كشسف كعوان اŸبالغ التي
– ّصسلت عليها جريدة الفجر من «اآ’ناب» وذكر
باأ’رقام  76مليار سسنتيم مدة  13سسنة و 4مÓيÒ
سسنتيم ‘ السسنة ا÷ارية  ،2017اأ’مر الذي يبعث
أاك Ìمن تسساؤول أاين ذهبت اأ’موال التي تقول
حدة بأاّن حنفية اإ’شسهار ‘ شسارع باسستور حجبت
عنها الّرؤوية وجفت أاقÓم ال ّصسحيفة.
‘ اŸقابل يشستكي الكث Òمن العمال وال ّصسحفيّÚ
بذات ا÷ريدة من تأاّخر تسسديد رواتبهم إا ¤أاكÌ
من  6أاشسهر ،اأ’مر الذي يجعلهم يقتاتون بعيدا،
وهي أاتعاب يتكّبدها ال ّصسحفّيون ‘ العديد من
وسسائل اإ’عÓم التي ’ يراعي فيها مالكها حقوق
العّمال.
أام -ا ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اإ’ق-ل-ي-م-ي وال-دو‹ ف-ق-دت
ا÷زائر ‘ إاقالة الّرئيسص الّزÁبابوي موقابي من
م -نصس -ب -ه صس -دي -ق -ا وف ّ-ي -ا ث -اب -ت -ا ‘ م-واق-ف-ه إازاء
ال ّصسحراء الغربية .وبالرغم من العداء الذي يكنّه
الكث Òمن قادة إافريقيا للّرجل ،إا’ّ أاّنه ظلّ Áثل
ورقة الّترجيح والتّوازن ‘ إافريقيا ،لكن صسفعة

جلت برحيله كرئيسص لزÁبابوي بعد 37
زوجته ع ّ
سسنة من البقاء ‘ سسّدة ا◊كم ،وسستبقى ال ّصسحراء
الغربية تبحث عن قائد يحمل صسفات موغابي.
غ Òبعيد عن ذلك ،تعيشص ا÷زائر اليوم عرسسا
ان -ت -خ -اب -ي-ا م-ن ﬁل-ي-ات  ،2017ح -يث ت -ت -ن -افسص
الّتشسكيÓت السسياسسية ‘ اختيار رؤوسساء البلديات
وال -و’ئ -ي -ة ضس -م -ن سس -ي -اق خ-امسص ع-ه-دة ‘ ظ-ل
جب اŸشساركة بقّوة ‘
التعددية ا◊زبية ،ما يتو ّ
هذا ا’سستحقاق حتى تكتمل الوحدات اأ’سساسسية
ل-لّ-دÁق-راط-ي-ة الّ-ت-شس-ارك-ي-ة والّ-ت-نمية اŸسستدامة،
ب-اع-ت-ب-ار اÛالسص ال-ب-ل-دي-ة الّ-ن-واة اأ’و ¤ل-لّ-نسسق
ا’جتماعي والسسياسسي والثّقا‘.
ال-ف-ري-ق ق-اي-د صس-ال-ح وه-و ي-ت-فّ-ق-د وح-دة اŸشساة
اŸيكانيكية ‘ ا÷لفة ،أاّكد مّرة أاخرى على أاّن
اŸؤوسّس -سس-ة ال-عسس-ك-ري-ة سس-ت-ب-ق-ى ‘ م-ن-أاى ع-ن ك-ل
ا◊سس -اب -ات السس -ي -اسس -ي -ة .ودع-ا ‘ اج-ت-م-اع ق-ادة
ال ّ-ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة اأ’و ¤وق -ادة ال -ع -م -ل-ي-ات
ÓسسÓ-ك اأ’م-ن-ية
وال-وح-دات ورؤوسس-اء اŸصس-ال-ح ل -أ
اŸشسÎك - -ة ،إا ¤اŸشس - -ارك - -ة ‘ ا’سس - -ت - -ح - -ق - -اق
كمواطن ،Úحاثّا إاّياهم على ضسمان ال ّسس Òا◊سسن
إ’‚اح اŸوعد ا’نتخابي {و‘ ذلك فليتنافسص
اŸتنافسسون}.
وب-ع-د ا’ن-ت-خ-اب سس-ت-ك-ون م-ف-ات-ي-ح سس-كنات عدل
الـ 66.الف ‘ انتظار أاصسحابها قبل نهاية الشّسهر
ليدخلوها بسسÓم آامن.Ú

تسسخ ١8٠ Òأالف عون لتأام ÚاŸراكز ا’نتخابية

الشضرطة جاهزية وإاسضتعداد لتأام Úاإلنتخابات اÙلية
Óم -ن
ق- -امت اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل  -أ
الوطني بتأام ÚاŸرحلة اأ’و ¤من
اıط- - -ط اŸسس- - -ط- - -ر Ãن - -اسس - -ب - -ة
ا’ن -ت -خ -اب-ات اÙل-ي-ة اŸق-ررة ،ي-وم
اÿم -يسص  23ن-وف-م ،2017 Èوال -ذي
يتعلق بتأام Úالسس Òا◊سسن للحملة
اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-مÎشس-ح ،Úم-ن خÓ-ل
ت - -أامﬁ Úي - -ط م - -واق - -ع ت - -نشس - -ي- -ط
ا◊مÓ-ت ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ت-أام Úح-رك-ة
اŸرور ب -اÙاور اŸؤودي -ة ل -ل -م -واق-ع
اŸرخصص ب -ه -ا ت -ن -ظ -ي -م ال-ت-ج-م-ع-ات
ا’نتخابية ع Èكافة الÎاب الوطني .
Óمن
وقد باشسرت اŸديرية العامة ل أ
ال- -وط- -ن- -ي م- -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق ا◊م- -ل- -ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ت-ف-ع-يل ﬂططها لتأامÚ
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اÙل- -ي- -ة ،ال -ب -ل -دي -ة
والو’ئية ،من خÓل تسسخ180000 Ò
شس-رط-ي ل-ت-أام ÚاŸراك-ز ا’ن-ت-خابية،

اŸن -تشس -رة ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸن -اط -ق
ا◊ضسرية ع Èكامل الÎاب الوطني،
م-ن ب-ي-ن-هم  50أال -ف ع -ون أام-ن ع-ل-ى

مسستوى اŸراكز ،بهدف ضسمان اأ’من
والسس-ك-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة لصس-الح اŸواطنÚ
خÓل يوم ا’نتخابات ،باإ’ضسافة إا¤

السسهر على السس Òا◊سسن Ûريات
العملية ا’نتخابية بتأام 4861Úمركز
انتخاب متواجد ‘ إاقليم اختصساصص
اأ’م - -ن ال - -وط- -ن- -ي ،و  31676مكتب
اقÎاع م -ن -تشس -ر ع ÈالÎاب ال-وط-ن-ي
وذلك من خÓل وضسع تشسكيÓت ثابتة
على مسستوى هذه اŸراكز واŸكاتب
اıصسصسة لÓنتخاب  48سساعة قبل
بداية العملية.
وضس -م -ان-ا لسس-رع-ة ال-ت-دخ-ل ‘ ح-ال-ة
تسسجيل اختناق مروري يوم ا’قÎاع
” تسس - - -خ Òم - - -روح- - -ي- - -ات ت- - -ق- - -وم
ب -اسس-ت-طÓ-ع-ات ج-وي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸدن الكÈى التي –صسي أاك Èعدد
م- -ن م- -ك- -اتب ا’قÎاع ،ك -م -ا سس -ت -ت -م
ا’سستعانة بكامÒات اŸراقبة لتنظيم
سس Òحركة اŸرور وﬁاربة ا÷رÁة
ا◊ضسرية.

نقاشس حول كتاب« من بوصسوف ا ¤كينيدي»

صضورة عن ‚اعة الدبلوماسضية ا÷زائرية ‘ عصضرها الذهبي
كانت ندوة -النقاشس حول كتاب « من بوصسوف إا ¤كينيدي  :حرية وإاÁان « Ÿؤولفه اÛاهد والدبلوماسسي ﬁمد خÓدي ،فرصسة لتسسليط
الضسوء على جانب خفي من جوانب الثورة التحريرية اŸتعلق بالنضسال الدبلوماسسي الذي قام به الشسباب ا÷زائري باÿارج ،موجه Úمن قبل
وزارة التسسليح وا’تصسا’ت العامة «مالغ « والذين عوضسوا نقصس خÈتهم ‘ ›ال السسياسسية اÿارجية بحنكة وفطنة وعزÁة وطنية
سسمحت لهم بإابÓغ صسوت الشسعب ا÷زائري ونضساله اŸرير ضسد فرنسسا ا’سستعمارية ‘ كل اÙافل الدولية.
حبيبة غريب
اع-ت Èع-ل-ي صس-خ-ري م-ؤوط-ر ن-دوة-ال-ن-ق-اشص ال-ت-ي
اح-تضس-ن-ت-ه-ا ،أامسس-ي-ة ال-ثÓ-ث-اء ،م-ك-ت-بة شسايب دزاير
التابعة للوكالة الوطنية للنشسر واإ’شسهار با÷زائر
الوسسطى ،كتاب «من بوصسوف إا ¤كينيدي  :حرية
وإاÁان» Ãثابة اŸتاهة Ÿا –مله صسفحاته 346
وفصسوله  24من أاحداث و تفاصسيل ،حيت تطرق فيه
ﬁمد خÓدي إا ¤معركة ا÷زائر ،عمله –ت
قيادة عبد ا◊فيظ بوصسوف ،إا ¤الرئيسص الراحل
هواري بومدين أايام كان رائدا بالو’ية اÿامسسة،
وال- -رئ- -يسص الشس- -اد‹ ب- -ن ج- -دي- -د ،إا ¤الصس- -ح- -ف -ي
اأ’م- -ري- -ك- -ي ج -ون ك -رافت وإا ¤ف -ران -ك -و وقضس -ي -ة
الصسحراء الغربية ،إا ¤الزعيم شسي كيفارا ،والرئيسص
ال-ك-وب-ي ف-ي-دال ك-اسسÎو وال-رئ-يسص اأ’م-ري-ك-ي جون
كينيدي وغÒهم ‡ن كانت للكاتب فرصسة التعامل
م -ع -ه -م سس -واء خÓ-ل نضس-ال-ه ال-ث-وري أاو ب-ع-د ت-ول-ي-ه
العديد من اŸهام الدبلوماسسية ‘ اÿارج.
وكشس -ف ﬁم -د خ Ó-دي م -ن ج -ه -ت -ه أان «ك -ت-اب-ه
الصسادر عن دار النشسر القصسبة ،هو عبارة عن

ﬁاولة ‘ ›ال الكتابة ‘ انتظار مذكراته
اÿاصسة ،و هو عمل بعيد كل البعد عن كتابة
التاريخ ،إاذ أاراد من خÓله سسرد وقائع و تفاصسيل
شس -خصس -ي-ة وسس-ي-اسس-ي-ة ودب-ل-وم-اسس-ي-ة ج-م-ع-ت-ه م-ع

أاشسخاصص وشسخصسيات كثÒة ».
وأاردت ،يكشسف خÓدي« ،من خÓل الكتاب تسسليط
الضسوء على العمل البطو‹ الذي قام به اÙرر
الصسحفي اأ’مريكي جون كرافت الذي قدم إا¤
ا÷زائ - -ر ب - -دع- -وة م- -ن السس- -ل- -ط- -ات ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة
ا’سستعمارية ،وانتهى به اŸطاف للكتابة عن الثورة
ا÷زائرية بعد أان عايشص صسناعها والتقى بقادتها
ووقف على معاناة الشسعب ا÷زائري وعلى نضساله
اŸسستميت ،مشسÒا إا ¤أاهمية العمل الصسحفي الذي
ق -د ي -ك -ون ‡ررا أ’ح-داث وح-ق-ائ-ق م-ن-ع ا◊صس-ار
ال -ف -رنسس -ي وصس -ول -ه -ا إا ¤ال -ع-ا ،⁄ف-غÒت م-ق-ا’ت
ك -رافت ›ري -ات -ه -ا وسس-اع-دت اأ’م-ري-ك-ي Úو ع-ل-ى
رأاسس-ه-م ال-رئ-يسص ج-ون ك-ي-ن-دي ع-ل-ى ال-ت-ع-رف ع-لى
القضسية ا÷زائرية وعلى شسرعية مطالب الشسعب
ا÷زائري».
و‘ سسياق آاخر أاشسار الكاتب إا ¤أان كتابه يحمل
الكث Òمن التفاصسيل عن اŸهام السسرية والتكتيك
ا’سسÎاتيجي لـ»اŸالغ» ،إا ¤جانب مشساريع ترجمته
إا ¤اإ’سسبانية واإ’‚ليزية والعربية ‘ اŸسستقبل
القريب.

«الشسعب» أاوقفت مفارز مشسÎكة للجيشص الوطني الشسعبي ،أاول أامسص ،ثÓثة  03مهرب Úوحجزت ثÓث 03
شساحنات و 132,8قنطار من مادة التبغ و 3120وحدة من ﬂتلف اŸشسروبات بكل من بسسكرة والوادي/
ن.ع ‘ ،4.ح Úأاوقف عناصسر الدرك الوطني ،بتلمسسان/ن.ع ،2.تاجر ﬂ 01درات بحوزته 7,79
كيلوغراما من الكيف اŸعالج.

إاحباط هجرة غ Òشضرعية لـ  80مهاجرا

من جهة أاخرى ،أاوقف حراسص السسواحل بوهران ومسستغا/Âن.ع 2.وعنابة/ن.ع 5.والشسلف/ن.ع106 ،1.
شسخصص كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصسنع ،فيما ” توقيف  80مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بكل من تلمسسان وبشسار وأادرار وورقلة وع Úصسالح.

 67قضضية
حول العنف ضضد
اŸراأة بسضعيدة

Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-قضس-اء على
العنف ضسد اŸرأاة اŸصسادف لتاريخ 25
نوفم Èمن كل سسنة ،شسرعت مصسالح
أام -ن و’ي -ة سس-ع-ي-دة ‘ ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج
عمل من خÓل تنشسيط حصسة إاذاعية
خ -اصس -ة أاط -رت -ه -ا إاط -ارات نسس -وي-ة م-ن
اأ’م -ن ال -و’ئ -ي خ -اصس -ة رئ -يسس -ة ف-رق-ة
حماية الطفولة وجنوح اأ’حداث مÓزم
أاول للشسرطة سسنوسسي فضسيلة بحضسور
ﬁام -ي -ة وم -رشس -دة دي -ن-ي-ة وأاخصس-ائ-ي-ة
نفسسانية ،ا◊صسة خصسصست للحديث عن
واقع الظاهرة بو’ية سسعيدة أاسسبابها
وط -رق ال-عÓ-ج ،وك-ي-ف-ي-ة ا◊ف-اظ ع-ل-ى
ال -رواب -ط اأ’سس -ري -ة خ -اصس -ة م-ع ال-ق-ي-م
والعادات التي تتميز بها و’ية سسعيدة،
ب - -اإ’ضس- -اف- -ة ا ¤ال- -ت- -ذكÃ Òخ- -ت- -ل- -ف
التشسريعات والقوان Úالتي تسساهم ‘
التقليل من ظاهرة العنف ضسد اŸرأاة،
و‘ هذا السسياق سسجلت مصسالح أامن
و’ية سسعيدة معا÷ة  67قضسية عنف
ضسد اŸرأاة خÓل السسنة ا÷ارية 2017
 ،ك -انت ف -ي -ه -ا حصس -ة اأ’سس -د ل -قضس -اي -ا
الضسرب وا÷رح العمدي بـ  61قضسية،
تسسبب فيها اأ’زواج بـالدرجة اأ’و ¤بـ
 21قضسية ،أاشسخاصص أاجانب عن العائلة
بـ  15قضسية و 13قضسية أاخرى ناجمة
ع -ن أاف -راد آاخ -ري -ن م -ن ال -ع -ائ -ل -ة ،أام-ا
القضسايا السست اŸتبقية فقد توزعت
ب Úسسوء اŸعاملة بـ  03قضسايا والتعدي
ا÷نسس -ي وال -ف -احشس -ة قضس -ي Ïوال -ق -ت-ل
جرÁة واحدة.
سسعيدة ج .علي

صضنّاع التاريخ

بقلم :أاسسامة إافراح
 ⁄تكن اŸرة اأ’و ¤التي أالتقي فيها اÛاهد والدبلوماسسي
ﬁمد خÓدي ،اŸعروف بخالد ،ولكن لقاء أاول أامسص Ãكتبة
شسايب دزاير كان له طعمه اÿاصص ،ببسساطة أ’نه جاء للحديث
عن كتابه اأ’خ« :Òمن كينيدي إا ¤بوصسوف» ،وحينما يتمحور
اللقاء حول كتاب ،فÁ Óكن أان يكون كغÒه من اŸناسسبات.
صسحيح أان «السسي خالد» –دث عن عديد اÙاور ‘ Œربته
كمجاهد ‘ ثورة التحرير ،ودبلوماسسي مثّل ا÷زائر اŸسستقلة
‘ ﬂتلف الدول واŸنظمات ،وقبل هذه وتلك ،فإانه خّريج
«مدرسسة» وزارة التسسليح وا’تصسا’ت العامة (مالغ) ،ولكن ما
لفت انتباهي نقطتان اثنتان:
النقطة اأ’و ¤هي مسسأالة كتابة التاريخ ،ولطاŸا أاكدت ورّددت
ترحيبي بأاية مبادرة من أاجل كتابة التاريخ وتدوين أاحداثه،
خصسوصسا الشسهادات واŸذكرات ،على أان يبقى ا◊كم على قيمة
هذه الشسهادات للمؤورخ Úواıتصس .Úويصس Òلكتابة التاريخ
ب -ع -د آاخ -ر ح -ي -ن -م -ا ت -ق -وم ب -ذلك شس -خصس-ي-ات نشس-طت ‘ ›ال
ا’سس-ت-عÓ-م-ات وال-تسس-ل-ي-حÃ ،ا ي-ت-ط-ل-ب-ه ه-ذا ال-نشس-اط م-ن تسسّتر
وسسّرية و–فظ.
ال-ن-ق-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ه-ي أاهّ-م-ي-ة ال-ل-ق-اء اŸب-اشس-ر م-ن الشس-هود على
ي ب Úقراءة
عصسرهم ،وكتبة التاريخ ،أ’نه يوجد فرق كب Òوجل ّ
شسهادة أاحدهم أاو كتابه ،وب Úأان نتناقشص معه ونلمسص تفاعله مع
اأ’حداث ،وإاحسساسسه مع ما عايشسه ،وإاذا كانت نظرته إا ¤تلك
اأ’حداث قد اختلفت ب Úاأ’مسص واليوم.
جه –ية لصسنّاع تاريخنا الذين تصسا◊وا مع
من أاجل ذلك ،نو ّ
أاقÓمهم ووّثقوا ما عايشسوه وعاينوه ‘ كتب ،وفوق ذلك سسعوا
إا ¤لقاء قّرائهم وسسلطوا الضسوء على مناطق الظل التي تكون قد
بقيت ‘ شسهاداتهم.
جهة أايضسا إاﬁ ¤تضسني هذه اللقاءات والقائمÚ
هذه التحّية مو ّ
ع -ل -ي -ه-ا ،ون-خّصص ب-ال-ذك-ر ‘ ،ه-ذه السس-ان-ح-ة ،ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÓتصسال والنشسر واإ’شسهار ،وفريقها الذي حّول مكتبة شسايب
دزاير إا ¤من Èللمثقف Úوفضساء لتبادل اأ’فكار ،وا◊رصص على
أان ي -ك -ون ال -ن -ق -اشص ج -ري -ئ -ا ح ّ-را إا ¤أاقصس -ى ا◊دود ‘ ،إاط -ار
ا’حÎام اŸتبادل والقيم الوطنية واÛتمعية اŸتعارف عليها.

