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ح -ل -ق-ة أاخ-رى م-ن ال-م-واع-ي-د السص-ي-اسص-ي-ة ال-ه-ام-ة
ل -ل -ب Ó-د ان -ت -هت ب -إاف -راز ن -ت -ائ -ج سص -تسص -م -ح ب-وضص-ع
Óحزاب التي سصتتكفل
خارطة خماسصية العهدة ل أ
ب -الشص -أان ال -ع -ام م -ن خ Ó-ل ال -م -ج -السس ال -ب -ل -دي -ة
والولئية المنتخبة التي دعا رئيسس الجمهورية
السصيد عبد العزيز بوتفليقة إالى المشصاركة في
انتخابها بقوة.
ال-حسص-م ف-ي ال-ت-رت-يب ال-ن-ه-ائ-ي ل-ه-ذه ال-تشصكيÓت
السص-ي-اسص-ي-ة سص-ي-ع-ود ق-ان-ونا بالتأاكيد إالى المجلسس
الدسصتوري رغم أان المÓمح الكبرى قد تبينت
من خÓل محتوى الندوة الصصحفية التي عقدها
وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين
ب -دوي وال -ت -ي ت -رج -ح ال -ك -ف -ة لصص -ال-ح ال-ح-زب-ي-ن
العمÓقين  FLNو  RNDمتبوعين بحزب فتي
صصنع المفاجأاة أال وهو حزب المسصتقبل.
ت -ط -ل -ع -ات ال -م -واط -ن -ي -ن واضص -ح -ة ت-ت-ع-ل-ق أاسص-اسص-ا
ب-ال-ت-ك-ف-ل ال-ف-ع-ل-ي ب-انشصغالتهم اليومية كأاحوال
ال -ط -رق ال -ت-ي ت-ت-كشص-ف ع-ي-وب-ه-ا م-ع أاول ق-ط-رات
لح- - -ي- - -اء ،ن- - -اه - -يك ع - -ن
ال- - -غ- - -يث ،ن- - -ظ- - -اف- - -ة ا أ
البيروقراطية التي يحلو للبعضس ممارسصتها رغم
كل الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصصية
ل -ل -ت -خ -لصس م -ن -ه -ا وت -حسص -ي -ن ال-ج-ب-اي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
لسص-ت-ث-م-ار ع-ائ-دات-ه-ا ف-ي مشص-اري-ع تعود بالفائدة
لحياء والقرى والمدن.
على تنمية ا أ
هناك أايضصا معضصلة أاخرى تعد وصصمة عار في
جبين الهيئات القاعدية وهي التهيئة العمرانية
لهمية التي تسصتحقها رغم أان
التي لم ُتول لها ا أ
الوزارة الوصصية تحمل تسصمية وزارة الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
فالبناءات والتطور العمراني المسصجل ل ينكره
إال ج -اح -د إال أان م -ا ي -ع -اب ع -ل-ى نسص-ي-ج-ن-ا خÓ-ل
لخ-ي-رة ه-و ال-ت-وسص-ع ال-ف-وضص-وي ال-ذي
السص -ن-وات ا أ
لصص-ل-ي ل-م-خ-ت-لف القرى والمدن
ي-ه-م-ل ال-ط-اب-ع ا أ
باسصتثناء غرداية ،تيميمون ووادي سصوف قليÓ
لخرى .ضصف
وع-دد ضص-ئ-ي-ل ج-دا م-ن ال-م-ن-اطق ا أ
إال -ى ذلك ال -ت -م -رك-ز ال-ره-يب ل-لسص-اك-ن-ة ف-ي م-دن
الشص- -م -ال ع -كسس ال -ف -راغ ال -ذي ت -ع -ان -ي -ه ال -م -دن
الداخلية.
ع-دا ذلك ف-ك-ل م-دن-ن-ا وق-ران-ا ت-تشص-اب-ه من أاقصصى
الشص- -رق إال- -ى أاقصص- -ى ال- -غ- -رب وم- -ن الشص- -م- -ال إال -ى
الجنوب.
ما هذه إال عينة من المسصائل التي سصتلقى على
ع -ات -ق ال -م -ج -السس ال -م -ن-ت-خ-ب-ة خ-اصص-ة إاذا ضص-مت
م-ن-ت-خ-ب-ي-ن غ-ي-وري-ن ع-ل-ى ج-م-اع-ات-ه-م ال-م-ح-ل-ية
وواعين بالمسصؤوولية الملقاة على عاتقهم.
نقولها ونكررها القضصية قبل كل شصيء مسصؤوولية
ت-ج-اه ال-م-ج-ت-م-ع وال-دول-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى اسصتعادة
ثقة المواطنين.
ابتداء من هنا ُيبنى توازن المجتمع واسصتقراره
وتسص-ت-ع-ي-د ال-دول-ة ه-ي-ب-ت-ه-ا وت-ح-ت-رم م-ؤوسصسص-اتها
ال -دسص -ت -وري -ة وت -وضص -ع ال -خ -دم -ة ال-ع-م-وم-ي-ة ف-ي
صصدارة أاولويات مجالسس .2017
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ألتصضويت على مشضروع قانون أŸالية 2018
ي - -ق - -وم وزي - -ر أل- -فÓ- -ح- -ة
وأل-ت-ن-م-ية ألريفية وألصسيد
أل- - -ب - -ح - -ري ع - -ب - -د أل - -ق - -ادر
ب- -وع- -زغ- -ي ،ب- -زي -ارة ع -م -ل
وت-ف-ق-د أإ ¤و’ي-ة م-عسس-كر،
ي - -وم- -ي  25و 26نوفمÈ
أ÷اري ،ي - -ع- -اي- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا
مشساريع أ’سستثمار ‘ أÛال
أل - -فÓ- -ح- -ي ،مسس- -ت- -ث- -م- -رأت
ف Ó-ح -ي -ة ،و أخ -رى خ -اصس -ة
ب  Îب  - -ي  - -ة أ  Ÿو أ ش س - -ي و أ ل ص س - -ي  - -د
أل- -ب- -ح- -ري .ك -م -ا يشس -ارك ‘
ف- - -ع- - -ال- - -ي- - -ات أ’ح- - -ت- - -ف - -ال
ب - -ال - -ذك- -رى  43لتاأسسيسس
أ’–اد أل - -ع- -ام ل- -ل- -فÓ- -حÚ
أ÷زأئري.Ú

تكر ËأÛاهد
عمر إأدريسس

قرأءة ‘ كتاب «أألنوأر
‘ آأيات ألنبي أıتار»

يسستأانف أÛلسس ألشسعبي ألوطني أشسغاله ،غدأ ‘ ،جلسسة علنية يخصسصسها للتصسويت
على مشسروع قانون أŸالية لسسنة .2018

ندوة دولية حول «أŸوأطن وحق ألدفع بعدم ألدسضتورية»

ت- -ن- -ظ- -م ج- -م- -ع- -ي- -ة مشس- -ع- -ل
ألشسهيد لقاء تكرÁيا للمجاهد
ع- -م -ر إأدريسس عضس -و أŸن -ظ -م -ة
أÿاصس - -ةÃ ،ن - -اسس - -ب- -ة صس- -دور
ك- -ت- -اب- -ه –ت ع -ن -وأن« :ح -ي -اة
م- -ذك -رأت م -ن -اضس -ل» ،ب -حضس -ور
›موعة من رفاقه ‘ أ◊ركة
ألوطنية وألثورة ألتحريرية،
أل- -ي- -وم ،ع -ل -ى ألسس -اع -ة 10:30
صس- -ب- -اح- -ا Ãن -زل -ه ب -حسس -ن -اوة،
تيزي وزو.

ي - -ن - -ظ- -م أÛلسس
أل -دسس-ت-وري ،ب-ا÷زأئ-ر
ألعاصسمة ،أليوم وغدأ،
ن- - -دوة دول- - -ي - -ة ح - -ول
موضسوع «أŸوأطن وحق
أل - - - - -دف - - - - -ع ب - - - - -ع - - - - -دم
ألدسستورية».
سسيشسارك ‘ ألندوة،
أل-ت-ي ي-ن-ظ-مها أÛلسس،
ت - -ط - -ب - -ي- -ق- -ا لÈن- -ام- -ج
نشس -اط -ات -ه أل-ع-ل-م-ي-ة ‘
ضس- - -وء أل - -ت - -ع - -دي Ó- -ت
’خÒة،
أل-دسس-ت-وري-ة أ أ
ب- -ال- -ت -ع -اون م -ع م -ؤو“ر
أل- -ه -ي -ئ -ات أل -قضس -ائ -ي -ة
ألدسستورية
’ف -ري -ق-ي-ة« ،أل-ع-دي-د
أ إ
م -ن أل-رؤوسس-اء وأل-قضس-اة
’ف-ري-ق-ي-ة ،وك-ذأ رؤوسس-اء ب-عضس أÙاك-م وأÛالسس أل-دسستورية
م-ن أل-ه-ي-ئ-ات أل-قضس-ائ-ي-ة أل-دسس-ت-وري-ة أ إ
’جنبية مثل فرنسسا ،تركيا وبلجيكا».
أ أ

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
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’دأرة وألمالية
أ إ

ي- - -ق - -وم وزي - -ر أÛاه - -دي - -ن
أل-ط-يب زي-ت-و ،Êب-زي-ارة عمل
’شس-رأف
ل -و’ي -ة م -عسس -ك -ر ،وأ إ
ع - -ل - -ى إأح - -ي- -اء أل- -ذك- -رى 185
’م Òعبد ألقادر (27
Ÿبايعة أ أ
ن -وف-م 27 - 1832 ÈنوفمÈ
’ثن27 Ú
 ،)2017وذلك يوم أ أ
نوفم Èأ÷اري.

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

Ãن - -اسس - -ب- -ة أŸول- -د أل- -ن- -ب- -وي
’سس -ت-اذ ‘
ألشس -ري -ف ،ي -نشس -ط أ أ
’سسÓ- -م -ي -ة ﬁم -د
أ◊ضس- -ارة أ إ
’م Úبلغيث ،قرأءة ‘ كتاب
أ أ
’نوأر ‘ آأيات ألنبي أıتار»
«أ أ
ل-لشس-ي-خ أل-عÓ-م-ة عبد ألرحمن
ألثعالبي أ÷زأئري ،غدأ ،على
ألسس- -اع -ة  13:30زوأ’ Ãق- - -ر
’سس Ó- -م - -ي
أŸرك- - -ز أل - -ث - -ق - -ا‘ أ إ
بالعاصسمة.

هـ ـ ـزة أرضضي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بـ 3.6درجات بالبليدة
سسجلت ،أمسس ،على ألسساعة
Ã 15:02ن- -ط -ق -ة سس -وه -ان،
ب-و’ي-ة أل-ب-ل-ي-دة ،هزة أرضسية
بلغت شسدتها  3,6درجات على
سسلم ريشس ،Îبحسسب ما جاء ‘
ب- -ي- -ان Ÿرك- -ز أل- -ب- -حث ‘ ع- -ل- -م
أل -ف -لك وأل -ف -ي -زي -اء أل -ف -ل-ك-ي-ة
وأ÷يوفيزياء.
وأوضس- -ح أŸصس- -در ،أن م- -رك -ز
أل-ه-زة ق-د ح-دد بـ 8ك-م جنوب
غرب سسوهان.

إلع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
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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
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بن صشالح :انتخب وغادر دون اإ’د’ء بتصشريح

بحضصور أافراد عائلته وتغطية إاعÓمية واسصعة

رئيسس ا÷مهورية يؤودي واجبه ا’نتخابي
لبيار ‘ ،إاطار
لبراهيمي با أ
لول ،واجبه النتخابي Ãركز البشص Òا إ
أادى رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس ا أ
Œديد اÛالسس الشصعبية البلدية والولئية بحضصور أافراد عائلته وتغطية إاعÓمية واسصعة.

زهرآء .ب
تصسوير :آيت قاسسي
كانت السشاعة تشش Òاإ ¤ا◊ادية
عششرة و 35دقيقة ،ح Úدخل رئيسس
ا÷م - - -ه - - -وري - - -ة م - - -رك - - -ز ال- - -بششÒ
الإبراهيمي– ،ت زغاريد النسشوة
ال- -ل- -وات- -ي اصش- -ط- -ف- -ف- -ن ‘ ال- -رواق
اŸوؤدي اإ ¤اŸكتب رقم  ،34حيث
ينتخب فيه كما جرت عليه العادة.
وبرفقة اأفراد عائلته يتقدمهم
اأخواه ،اأدى الرئيسس بوتفليقة واجبه
الإن -ت -خ -اب -ي ،ح-يث وضش-ع ال-ظ-رفÚ
اÿاصش Úب- - - -اÛلسس ال- - - -ب- - - -ل - - -دي
وال - - - - -ولئ- - - - -ي ‘ الصش- - - - -ن- - - - -دوقÚ
اıصشصش Úلذلك .و“ت العملية
–ت اأع Úم - - -راق - - -ب- - -ي الأح- - -زاب

السش - -ي - -اسش - -ي- -ة ،ل- -ك- -ل م- -ن ج- -ب- -ه- -ة
اŸسش-ت-ق-ب-ل ،ح-زب طÓ-ئ-ع ا◊ريات

وحركة ›تمع السشلم.
وح -ظ -يت ع -م -ل-ي-ة اقÎاع رئ-يسس

حضصور إاعÓمي قوي Ãركز «أاحمد عروة» ببوشصاوي لتغطية ا◊دث

مسشؤوولون سشامون ‘ الدولة ورؤوسشاء أاحزاب ومواطنون يؤودون واجبهم

كان مركز التصصويت أاحمد عروة ،الكائن بحي بوشصاوي ،ببلدية الشصراقة ،يوم اÿميسسﬁ ،ط
لج-ن-ب-ي ،ال-ذي حضص-ر ب-ق-وة ل-ت-غ-ط-ي-ة الن-ت-خ-ابات اÙلية‘ ،
لعÓ-م ال-وط-ن-ي وا أ
أان-ظ-ار واه-ت-م-ام ا إ
لخذ تصصريحات وصصور آانية من اŸسصؤوول Úورجال السصياسصة البارزين تخصس ا◊دث ،إا¤
ﬁاولة أ
لو ¤للتصصويت ،وﬁاولة طرح انشصغالتهم على
جانب اŸواطن Úالذين حضصروا منذ السصاعات ا أ
لمة عبد القادر بن صصالح.
لمر ،لعل أابرز الشصخصصيات التي حضصرت رئيسس ›لسس ا أ
اŸعني Úبا أ

فريال بوشسوية
تصسوير :عباسس تيليوة
التقى ،أامسس ،مواطنون وكبار اŸسشؤوول‘ Ú
الدولة ،إا ¤جانب رؤوسشاء األحزاب السشياسشية،
Ãرك -ز ال -تصش -ويت أاح-م-د ع-روة ال-ك-ائ-ن ب-ح-ي
ب-وشش-اوي ،ع-ل-ى ب-ع-د أام-ت-ار م-ن إاق-ام-ة ال-دول-ة
الصشنوبر البحري ،أاين أادوا واجبهم وحقهم
النتخابي بدءا من السشاعات األو ¤لÓقÎاع.
كان وزير النقل واألششغال العمومية عبد
ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ،م -ت-ب-وع ب-وزي-ر ال-عÓ-ق-ات م-ع
الŸÈان الطاهر خاوة أاول الوافدين ،فيما
وصش -ل رئ -يسس ›لسس األم -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن

صش -ال -ح ‘ ح -دود السش -اع-ة ال-ع-اشش-رة صش-ب-اح-ا،
والتحق وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
نورالدين بدوي دقائق قبل السشاعة الواحدة
بعد الزوال ،مباششرة بعد إاعÓنه عن نسشبة
اŸششاركة اŸسشجلة ‘ حدود منتصشف النهار.
دقائق قبل الثامنة صشباحا من يوم القÎاع،
ال -ت -ح-قت «الشش-عب» Ãرك-ز ب-وشش-اوي ل-ت-غ-ط-ي-ة
حدث السشتحقاقات اÙلية ،كل الÎتيبات
األمنية واإلدارية داخل وخارج اŸركز كانت
منتهية ،هدوء تام ‘ ا÷وار ‘ انتظار إاقبال
أاول الناخب ،Úغ Òأانه وÃجرد الدخول إا¤
اŸركز يÓحظ تواجد عدد هائل من القنوات
اإلعÓمية التي جاءت لتغطية ا◊دث وقامت
بالنقل اŸباششر للتصشريحات التي أادلت بها
الششخصشيات البارزة على الهامشس.

ا÷مهورية بتغطية اإعÓمية واسشعة،
م -ن ط -رف ‡ث-ل-ي وسش-ائ-ل الإعÓ-م
اŸك- -ت- -وب ،اŸسش- -م- -وع والسش- -م -ع -ي
البصشري ،العمومي Úواÿواصس.
وي -ق -در ع -دد اŸسش-ج-لÃ Úرك-ز
ال -بشش Òالإب-راه-ي-م-ي  2112ناخب،
م-ن-ه-م  1040رج- -ال ،و 1072نسشاء
موزع Úعلى  6مكاتب.
وششهد اŸركز اإقبال ﬁتششما ‘
السشاعات الأو ،¤غ Òاأن ا◊ركية
تضش- -اع- -فت ب -ع -د السش -اع -ة ا◊ادي -ة
عشش- -رة ،ح- -يث حضش- -ر اŸواط- -ن- -ون
اأف -رادا وج -م -اع -ات لأداء واج -ب -ه-م
الن- -ت- -خ- -اب -ي وك -ان -وا م -ن ﬂت -ل -ف
الأعمار ،منهم من اأتى رفقة اأفراد
عائلته ‘ ،صشورة تبدد ما قيل عن
ا÷زائ -ري اأن -ه ل ي -ه -ت-م Ãث-ل ه-ذه
اŸواعيد النتخابية.

الرئيسس السشابق اليم Úزروال ينتخب

أادى رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة السش-اب-ق ال-ي-مÚ
زروال ،صشباح أامسس األول ‘ ،حدود السشاعة
 ،09:30واج-ب-ه الن-ت-خ-اب-ي Ãرك-ز اب-ت-دائية
علي بن الطيب ببوزوران بالقرب من مقر
سش -ك -ن -اه Ãدي -ن -ة ب -ات -ن -ة ،وسش -ط إاج -راءات
تنظيمية كبÒة.
وم- -ع -روف ع -ن ال -رئ -يسس السش -اب -ق ع -دم
ت -خ -ل -ف -ه م -ط-ل-ق-ا ع-ن أاّي م-وع-د ان-ت-خ-اب-ي
شش -ه -دت-ه ا÷زائ-ر اŸسش-ت-ق-ل-ة ،ح-يث اخ-ت-ار
الرئيسس من يراه أاه Óلرئاسشة اÛالسس
البلدية واÛلسس الولئي.

باتنة :حمزة .ل

لويزة حنون :اŸمارسشة ا’نتخابية
حق وواجب بكل اŸقاييسس

زعÓن :فرصشة لرد ا’عتبار للعمل اŸيداÊ
لق-ب-ال ﬁتشص-م-ا ‘
ك -م -ا ج -رت ال-ع-ادة ك-ان ا إ
لشص-خ-اصس
لو ،¤وسص -ج -ل تصص-ويت ا أ
السص -اع -ات ا أ
ال -ط -اع -ن ‘ Úالسص -ن ‘ ،وقت ك -انت ف -ي-ه أان-ظ-ار
لعÓمي Úلسصيما ‡ثلي القنوات الذين قاموا
ا إ
ب-بث م-ب-اشص-ر ل-ل-تصص-ري-ح-ات ،مشص-دودة إا ¤أاب-واب
م -درسص -ة أاح -م-د ع-روة ‘ ان-ت-ظ-ار الشص-خصص-ي-ات،
انتظار دام  65دقيقة فقط وضصع حدا له قدوم
ال -وزي-ر ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن ‘ ،ح-دود السص-اع-ة
التاسصعة و 5دقائق.
Ãجرد قيامه بالتصشويت ،قال زعÓن ‘ تصشريح
أاد ¤به على الهامشس «اليوم يوم هام ‘ حياتنا ،كوننا
ن -ن -ت-خب اÛالسس الشش-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-ولئ-ي-ة ،ال-ت-ي
ت -واكب ع -ن ق -رب انشش -غ -الت اŸواط -ن ،»Úوت -ك-ون ‘
اÿطوط األمامية» ،مضشيفا ‘ السشياق «مهما أاعددنا
من ﬂططات ،لن تكون لها أاي فعالية دون ›السس
منتخبة» ،كما أانه «فرصشة سشانحة للتغي ‘ Òحال عدم

لم -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ◊زب ال -ع -م -ال ل -وي -زة
أاك -دت ا أ
ح -ن -ون ،أان اŸم -ارسص -ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ح-ق وواجب ب-ك-ل
اŸقاييسس ولعل حتمية أادائه بكل مسصؤوولية يتجلى ‘
تفويت الفرصصة على أايّ سصلوك غ Òقانو .Êوما Áنع
حدوث هذا السصلوك ،تضصيف حنون« ،هو مشصاركة
كل واحد مّنا ‘ هذا اليوم ا◊ر».
الرضشا».
وأافاد وزير النقل واألششغال العمومية «كمواطن قبل
أان أاك - -ون مسش - -ؤوول ،أاق - -وم ب- -ت- -أادي- -ة ح- -ق- -ي وواج- -ب- -ي
الن -ت-خ-اب-ي» ،وه-ي ف-رصش-ة سش-ان-ح-ة ـ ب-حسش-ب-ه ـ خ-اصش-ة
للششباب« ،لختيار منتخب Úأاهل للمسشؤوولية وجديرين
بها ،وفرصشة للتصشحيح ورد العتبار للعمل اŸيدا،Ê
و–سش Úصشورة اŸمارسشة الدÁقراطية اÙلية».

خاوة :ميزة ا÷زائر كل اŸواعيد ا’نتخابية Œري ‘ وقتها
دق-ائ-ق ف-ق-ط ب-ع-د زعÓ-ن ،ال-ت-ح-ق زم-ي-ل-ه ‘
ا◊ك -وم -ة وزي-ر ال-عÓ-ق-ات م-ع الŸÈان ال-ط-اه-ر
خ- -اوة ب- -اŸرك- -ز ،ال- -ذي أاك- -د ‘ تصص- -ري- -ح ع- -ل- -ى
ال-ه-امشس «أان م-ي-زة ا÷زائ-ر ،أان ك-ل م-واع-ي-ده-ا
النتخابية Œري ‘ الوقت اÙدد».
وأاششاد خاوة بـ «ا÷و الدÁقراطي» الذي سشاد
النتخابات ،وذلك «عكسس ما تروج له أاصشوات تغرد
خ -ارج السش -رب» ،م -ؤوك -دا أان ك -ل «الشش-رف-اء األح-رار
يؤودون واجبهم النتخابي» ،وذكر بوجود اŸراقبÚ
ال-ذي-ن وق-ف-وا ع-ل-ى شش-ف-اف-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة الن-تخابية»،
وخلصس إا ¤القول إان ا÷زائر كرسشت اŸمارسشة

الدÁقراطية كما أارادها الششهداء واÛاهد عبد
العزيز بوتفليقة».

آسسيا مني
تصسوير :فوآز بوطارن

وصش- -فت ح- -ن- -ون ع- -ل- -ى ه- -امشس أادائ- -ه- -ا ال- -واجب
النتخابي اÿاصس بتجديد اÛالسس البلدية والولئية
Ãدرسشة حليمة السشعدية با÷زائر الوسشطى ،القÎاع
با◊دث الهام الذي يعول عليه ا÷زائريون كثÒا ‘
إارسش- -اء ال- -ع- -دال- -ة الج- -ت- -م- -اع- -ي -ة وت -ع -م -ي -ق اŸسش -ار
ال- -دÁق- -راط- -ي ،م- -ؤوك -دة أان اŸشش -ارك -ة ‘ أاداء ا◊ق
الن -ت -خ -اب-ي م-ب-دأا م-ق-دسس ول ي-جب ع-ل-ى اŸواط-نÚ
التنازل عنه ،إلبراز حق النتماء واŸششاركة الفعالة ‘
بناء الدولة ا÷زائرية.
ع - -ن ح - -ت - -م - -ي - -ة أان يشش - -وب ه - -ذا ا◊دث ب - -عضس
التجاوزات ،قالت حنون «إان اللجوء إا ¤سشلوكيات غÒ
حضشارية لن Œلب أاي فائدة للبÓد» وأان «وضشع ورقة
التصشويت داخل صشندوق القÎاع Ãثابة تششييد صشرح
دÁقراطي وتنموي وسشيمنع من تسشجيل التجاوزات».
وأاكدت حنون ‘ تصشريح للصشحافة ،على ‚اح
ا◊ملة النتخابية ◊زبها والتي سشجلت إاقبال منقطع
النظÃ Òختلف التجمعات التي قامت بها ع Èوليات
الوطن وهو ما اعتÈته “سشك اŸواطن باألمل ‘
–قيق ما هو أافضشل Ÿسشتقبل الوطن.

عقب أادائه الواجب النتخابي ،بن يونسس:

قرار الششعب ا÷زائري سشيد وعلينا احÎامه
نوه رئيسس ا÷بهة الششعبية عمارة بن يونسس ،بسشلوك
األح -زاب السش -ي -اسش-ي-ة واÎŸشش-ح Úال-ذي-ن شش-ارك-وا ب-ك-ل
دÁقراطية وقدموا اقÎاحاتهم وآاراءهم أامام الششعب
ا÷زائري خÓل ا◊ملة النتخابية Ùليات  23نوفمÈ
 2017لتجديد اÛالسس الششعبية والولئية ،قائ Óإانه
مهما كان قرار الششعب ا÷زائري فعلينا احÎامه ،ألنه
هو السشيد ‘ البÓد.
أاع -رب ب -ن ي -ونسس ع -قب أادائ -ه ال -واجب الن -ت -خ-اب-ي
بابتدائية حديقة ا◊رية بتليملي ،عن أامله ‘ تسشجيل
نسشبة مششاركة أاك Èمن النسشبة اÙققة ‘ تششريعيات
الرابع ماي ،قائ« :Óنتوقع ارتفاع نسشبة اŸششاركة مقارنة

بالتششريعيات ،بحكم أان اÙليات تسشجل دائما نسشبة
مششاركة أاك ،Èنظرا للعدد الكب Òللجماه Òالتي حضشرت
ا◊ملة».
وبحسشبه ،فإان ارتفاع نسشبة اŸششاركة يكون دلي Óعلى
مصشداقية وششرعية منتخبي ا◊زب.
‘ هذا السشياق ،أاضشاف رئيسس حزب ا÷بهة الششعبية
ا÷زائرية ،أانه لحظ خÓل ا◊ملة النتخابية بأاك Ìمن
Óصشغاء إا¤
 35ولية قام بزيارتها حضشور جماه ÒكبÒة ل إ
خطاب مÎششحي األحزاب ،الذين قدموا اقÎاحاتهم
بكل دÁقراطية و‘ ظروف عادية وسشلمية ،آام ‘ Óأان
تششهد النتخابات هدوءاً وششفافية ،مششÒا إا ¤أانه جاء
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www.ech-chaab.com
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دور الشش -عب ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن صش -وت -ه واخ -ت -ي-ار ‡ث-ل-ي-ه ‘
اÛالسس الششعبية والولئية وعلينا احÎام قراره ألنه هو
السشيد الوحيد ‘ البÓد.
ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ح- -دوث ب- -عضس اÿروق- -ات Ãك- -اتب
القÎاع ،علق بن يونسس أان هناك قانون وكل من لحظ
ﬂالفة يخطر ÷نة وهيئة النتخابات ويقوم بإاعداد
ﬁضشر ،قائ« :Óنعم سشجلنا صشباحا ‘ بعضس مكاتب
العاصشمة خروقات ،لكن ◊د اآلن هي مششاكل ظرفية،
وآاخر اليوم سشÔى إان كانت التجاوزات عامة أام ظرفية».

سسهام بوعموشسة

ل -ع -ل أاب -رز الشش -خصش -ي -ات ال-ت-ي ك-ان يÎق-ب-ه-ا
لعÓم ،الرجل الثا ‘ Êالدولة ،رئيسس ›لسس
اإ
لم -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صش-ال-ح ،ال-ذي وصش-ل ‘
اأ
حدود السشاعة العاششرة صشباحا ،وتوجه مباششرة
إا ¤م - -ك - -تب القÎاع رق- -م  ،72وسش -ط ح -راسش-ة
وحضشور إاعÓمي قوي ،أاين انتخب وغادر دو‰ا
لدلء ب- - -أاي تصش- - -ري - -ح و‘ ل - -ع - -ادت - -ه ،ع - -كسس
اإ
لخرين.
اŸسشؤوول Úا آ

لول ينتخب Ãتوسصطة باسصتور
الوزير ا أ

الكلمة والقرار ‘ يد الششعب

الدولة قامت Ãجهودات كبÒة من أاجل إا‚اح ا’سشتحقاقات
لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ،أان
أاك -د ال -وزي-ر ا أ
ال -ك -ل -م -ة وال -ق -رار ‘ ي -د الشص -عب وال-ق-ي-ام
ب- -واجب الن- -ت- -خ- -اب ال- -ذي ل يسص- -ت- -غ -رق
لث-ر ع-لى
ال-ك-ث Òم-ن ال-وقت سص-ي-ك-ون ل-ه ا أ
تسص- -ي Òشص- -ؤوون اŸواط- -ن Úط- -ي -ل -ة خ -مسس
سص- -ن- -وات« ،ف- -اŸوع- -د اŸن- -ت- -ظ- -ر ب- -ع -د ي -وم
القÎاع ب- -إام- -ك- -ان- -ه أان ي- -ج- -لب ال -بسص -م -ة
لمل أاوسصاط ا÷زائري »Úفهم،
والثقة وا أ
لول« ،أاصصحاب القرار ‘
يضصيف الوزير ا أ
هذا الختيار».

آسسيا مني
تصسوير :فوآز بوطارن
الوزير األول عقب تأاديته الواجب النتخابي
اÿاصس ب -ت -ج -دي -د اÛالسس الشش -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة
والولئية Ãتوسشطة باسشتور با÷زائر الوسشطى ،نّوه
‘ تصش-ري-ح ل-لصش-ح-اف-ة ب-اÛه-ودات ال-ك-بÒة ال-ت-ي
ق -امت ب -ه -ا ال -دول -ة م -ن أاج -ل تسش -ي Òوإا‚اح ه-ذه
العملية النتخابية ،سشيما ما تعلق منها بضشمان
ششفافية ونزاهة هذه السشتحقاقات.

كما أاششاد أاويحيى بكلمة رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة عششية النتخابات التي أاكد فيها
«أان اÛالسس اÙلية التي سشيتم انتخابها للخمسس
سش -ن -وات اŸق -ب -ل -ة ،سش -تشش -ك -ل أاداة ل-ت-ث-م ÚاŸوارد
ال-ع-م-وم-ي-ة لصش-ال-ح اŸواط-ن ،Úك-م-ا سش-ت-ك-ون ح-لقة
أاسشاسشية ‘ عصشرنة اŸرفق العمومي التي تعكف
البÓد على –قيقها لفائدة اŸواطن والدولة».
و ⁄ي - -ف- -وت ال- -وزي- -ر األول ال- -ف- -رصش- -ة ل- -دع- -وة
اŸواطن Úإا ¤التوجه إا ¤صشناديق القÎاع من
أاجل اختيار ‡ثليهم على مسشتوى اÛالسس البلدية
وال - -ولئ - -ي - -ة ،ب - -اع - -ت- -ب- -اره- -م اŸق- -رر ال- -وح- -ي- -د.
فاÎŸششحون «قاموا بحملتهم والكلمة اآلن ‘ يد
اŸواطن».

أاويحيى يسشتقبل رئيسس اŸؤو“ر العاŸي للقضشاء الدسشتوري
لول أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى،
اسص -ت -ق -ب -ل ال-وزي-ر ا أ
لول ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصص-م-ة ،ال-رئ-يسس
أامسس ا أ
ا◊ا‹ ل-ل-م-ؤو“ر ال-ع-اŸي ل-لقضصاء الدسصتوري
ورئيسس ندوة الهيئات القضصائية الدسصتورية
لفريقية موغنغ موغنغ ،بحسصب ما جاء ‘
ا إ
لول.
بيان Ÿصصالح الوزير ا أ
أاوضش- -ح ذات اŸصش- -در ،أان م- -وغ- -ن- -غ م- -ت- -واج -د
با÷زائر بدعوة من رئيسس اÛلسس الدسشتوري
السشيد مراد مدلسشي.
وكان مدلسشي وموغنغ ،الذي هو أايضشا رئيسس
اÙك- -م- -ة ال- -دسش- -ت- -وري- -ة ÷ن -وب اف -ري -ق -ي -ا ،ق -د

اسشتعرضشا ،األربعاء اŸاضشي« ،العÓقات اŸتميزة
وآافاق تطويرها ب Úالهيئت Úالدسشتوريت.»Ú
يأاتي هذا اللقاء عششية انعقاد ندوة دولية حول
موضشوع «اŸواطن وحق الدفع بعدم الدسشتورية»،
ال -ذي ي-ن-ظ-م-ه اÛلسس ال-دسش-ت-وري ،ال-ي-وم السش-بت
وغدا األحد ،بالتعاون مع ندوة الهيئات القضشائية
الدسشتورية اإلفريقية.
وسشيششارك ‘ هذا اللقاء العديد من القضشاة
وخÈاء بالهيئات القضشائية الدسشتورية اإلفريقية
ورؤوسش -اء ›السس وه -ي -ئ -ات قضش -ائ-ي-ة أاج-ن-ب-ي-ة ،إا¤
جانب ‡ثلي ﬂتلف الهيئات الوطنية اŸعنية.

دربال :العملية ا’نتخابية تسشÒ
‘ هدوء وتدخلنا ‘ اإ’خطارات
Ãج -رد أاداء ال -واجب الن -ت -خ-اب-ي ،ت-ه-اط-لت األسش-ئ-ل-ة
بخصشوصس تسشجيل التجاوزات على رئيسس الهيئة الوطنية
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال،
الذي أاكد أانها جرت ‘ هدوء تام ،مششÒا إا ¤تسشجيل
Œاوزات وتلقي إاخطارات وقد قامت الهيئة بالتدخل.

سشيدي السشعيد :العمال يلبون
دائما النداء الوطني

ب- -ع- -ي -دا ع -ن الÈوت -وك -ولت ،وإان ك -ان م -رف -وق -ا
بحرسشه اÿاصس ،وصشل لحقا األم Úالعام ل–Óاد
ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úع -ب -د اÛي -د سش-ي-دي
السشعيد ،الذي قام بدوره بالتصشويت بنفسس اŸركز.
ÓعÓمي Úا◊اضشرين ،أافاد
‘ تصشريح أاد ¤به ل إ
أان «العمال بطبيعتهم وثقافتهم يلبون دائما الواجب
الوطني ،واإلنسشا Êوا÷مهوري».
كما أانهم ـ أاضشاف يقول ـ يعملون جاهدين للحفاظ على اŸكاسشب «الدÁقراطية والجتماعية،
والقتصشادية ،ودائما ‘ اŸوعد يسشتجيبون للنداء الوطني ‘ يوم وطني بامتياز».

تبون وعبادو وخمري يؤودون واجبهم ا’نتخابي

وصشل الوزير األول السشابق عبد اÛيد تبون ‘ حدود السشاعة  ،11:50على م Ïسشيارة رفقة ابنه وحفيده ،دون
حراسشة ،فيما التحقت بقية العائلة بعد ترك السشيارة خارج اŸركز .وتوجه تبون بعد إالقاء التحية على ا◊اضشرين
ÓعÓمي Úإانه لن يد‹ بتصشريح.
مباششرة إا ¤مكتب التصشويت ،وعندما كان يهم بجمع األوراق قال ل إ
كما صشوت كل من الوزير الأسشبق للششباب والرياضشة عبد القادر خمري ،وكذا األم Úالعام للمنظمة الوطنية
للمجاهدين السشعيد عبادو.

سشلطا ،Êمناصشرة وغول يلتقون Ãركز «أاحمد عروة»

أاكد رئيسس حركة ›تمع السشلم «حمسس» عبد اÛيد مناصشرة ،أان مركز «أاحمد عروة» له خصشوصشية
÷معه اŸسشؤوول ÚواŸواطن .Úوششدد على ضشرورة ترك الششعب ينتخب بحرية ليتصشالح مع الصشندوق،
لتفرز ›السس غ Òناقصشة الششرعية ،منتقدا –يّز اإلدارة لبعضس األحزاب دون غÒها.
فيما أاكد الرئيسس األسشبق للحركة أابوجرة سشلطا ،Êأاهمية التغي Òعن طريق الورقة ،الذي ل يتأاتى دون
التصشويت ،مؤوكدا أان السشياسشي Úأادوا ما عليهم خÓل ا◊ملة النتخابية.
الوزير السشابق ،عضشو ›لسس األمة ،ورئيسس Œمع أامل ا÷زائر ـ تاج ،أابدى تفاؤوله بالنتخابات ،مؤوكدا
أان اÛالسس مسشؤوولة على التنمية والتكفل بانششغالت اŸواطن ،Úلكن لبد من –ديد الصشÓحيات،
لتكرسس التكامل ب Úالدولة واŸنتخب واإلدارة.

فريال.ب
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السسبت  25نوفمبر  2017م
الموافق لـ  06ربيع اأ’ول  1439هـ

بدوي قال إان نسضبة اŸشضاركة رد على أاعداء ا÷زائر

نتائج اÙليات تغ Òخارطة اŸشصهد السصياسصي ‘ البلد
أاحزاب فتية تصصنع اŸفاجأاة والتقليدية تÎاجع
غÒت نتائج ا’نتخابات اÙلية التي أاعلنها ،أامسس ،وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ،خارطة
اŸشضهد السضياسضي ‘ البÓد ،حيث صضعدت أاحزاب حديثة النشضأاة وأاحدثت اŸفاجأاة وتراجعت أاخرى تقليدية ‘ ،ح Úقال بدوي إان نسضبة
اŸشضاركة جاءت ردا على أاعداء ا÷زائر.

جÓل بوطي
تصسوير :عباسش تيليوة
ال-ن-ت-ائ-ج اŸؤوق-ت-ة وغ Òال-رسس-م-ي-ة
كما أاوضسح بدوي أاظهرت أان حزب
جبهة التحرير الوطني حافظ على
صس-دارة اŸشس-ه-د السس-ي-اسس-ي ب-ام-ت-ي-از
وإان كانت اŸعطيات اأ’ولية تظهر
أان -ه ت -ق -ه -ق -ر م -ن م-ك-ان-ت-ه ال-ت-ي ك-ان
ي-ح-ت-ل-ه-ا سس-واء ‘ ﬁل-ي-ات  2012أاو
التي سسبقتها.
ح -يث أاع -ل -ن ب -دوي أان «اآ’فÓ-ن»
حاز على مسستوى اÛالسس الشسعبية
البلدية على  603مقعد بنسسبة مئوية
ت - -ق- -در بـ ،٪30.56أام - - - - - - -ا اÛالسس
الشسعبية الو’ئية فحصسد  711مقعد
بنسسبة تصسل إا ،٪35.40 ¤لكنه ‘ كل
اأ’ح- -وال تصس -در اÛالسس اÙل -ي -ة
على اŸسستوى الوطني.
ال -وزي -ر ب -دوي ذك-ر خÓ-ل ال-ن-دوة
ÓعÓن عن
الصسحفية التي عقدها ل إ
ال-ن-ت-ائ-ج اŸؤوق-ت-ة ل-ل-محليات باŸركز
ال -دو‹ ل -ل -م -ؤو“رات ع -ب -د ال-ل-ط-ي-ف
رح -ال ب -ال -ع -اصس -م -ة،أامسس ،أان ح -زب
التجمع الوطني الدÁقراطي حل ‘
اŸركز الثا Êعلى اŸسستوى الوطني
حاصسدا على اŸسستوى الو’ئي 527
مقعد وبنسسبة بلغت  ‘ ،٪26.30حÚ
أاشسارت اŸعطيات التي قدمها بدوي
أان «ا’رن -دي» حصس -ل ع -ل -ى مسس -ت-وى
اÛالسس البلدية  451مقعد بنسسبة

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

’هم با◊فاظ على الريادة
’فÓن» حقق ا أ
ولد عباسس :ا أ

حصصلنا على  638بلدية وفق ﬁاضصر الفزر ...وأارقام بدوي أاولية
’م Úال- -ع- -ام ◊زب ج- -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
أاك- -د ا أ
’فÓن» Ÿا ’
الوطني جمال ولد عباسس ،حصضد «ا أ
يقل عن  638بلدية مسضتندا ‘ ذلك اﬁ ¤اضضر
ال -ف -رز ،ول -فت ا’ن -ت -ب -اه ‘ السض -ي -اق إا ¤أان وزي -ر
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة نور الدين بدوي
الذي –دث عن حصضول ا◊زب على  603بلدية
قدم أارقاما أاولية فقط.

فريال بوشسوية

الشصعب رد على أاعداء ا÷زائر

تبلغ .٪26.21
و‘ هذا اتضسحت معا ⁄مشسهد
سس -ي -اسس -ي ج -دي -د ‘ ال -ب Ó-د ب-ع-د أان
صس-ن-عت ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل اŸف-اج-أاة
باحتÓلها اŸركز الثالث على مسستوى
اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة حاصسدة
 71مقعدا بنسسبة بلغت  ،٪6.2اأ’مر
الذي يوضسح أان بوادر تغي ‘ Òا◊ياة
السس -ي -اسس -ي -ة ب -دت واضس -ح -ة ل -ل -ع -ي-ان
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ح -داث -ة ه -ذا ال -ط -ي-ف
السسياسسي الذي حصسد نتائج ايجابية
مقارنة بفÎة تأاسسيسسه وكذا مشساركته
أ’ول مرة ‘ انتخابات ﬁلية سسادسسة
ب -ع -د إاق-رار ال-ت-ع-ددي-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘
البÓد.
‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ح- -لت ج- -ب- -ه- -ة
اŸسس-ت-ق-ب-ل ‘ اŸرت-ب-ة ال-راب-ع-ة على
مسس-ت-وى اÛالسس اÙل-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة
ب-نسس-ب-ة أاع-ل-ن-ه-ا وزي-ر ال-داخ-لية بلغت
 ،٪6.54وهي خطوة سسيكون لها تأاثÒ
’ ﬁال -ة ع -ل -ى اŸشس -ه -د السس -ي-اسس-ي

ن-ت-ائ-ج ان-ت-خ-اب-ات اÛالسس الشض-ع-ب-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة
’رقام
با أ

ف -ي -م -ا ي -ل -ي ال -ن -ت -ائ -ج ا’ول-ي-ة ’ن-ت-خ-اب اÛالسس
الشس-ع-ب-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-ث-الث وال-عشس-ري-ن نوفم Èالتي
أاع-ل-ن ع-ن-ه-ا وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي،
– جبهة التحرير الوطني 711 :مقعد
– التجمع الوطني الدÁقراطي 527 :مقعد
– حركة ›تمع السسلم 152 :مقعد
– جبهة اŸسستقبل 131 :مقعد
– Œمع أامل ا÷زائر (تاج) 91 :مقعدا
– ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية 68 :مقعدا
– جبهة القوى ا’شسÎاكية 63 :مقعدا
– ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية 51 :مقعدا
– ال -ت -ج-م-ع م-ن أاج-ل ال-ث-ق-اف-ة وال-دÁق-راط-ي-ة33 :
مقعدا
– اأ’حرار 31 :مقعدا
– حزب العمال 28 :مقعدا
– ا÷بهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية 14 :مقعدا
– عهد  13 :54مقعدا
– حزب ا◊رية والعدالة 12 :مقعدا
– حركة ا’نفتاح 11 :مقعدا
– ا÷بهة الوطنية من أاجل ا◊ريات 11 :مقعدا
– حزب النور ا÷زائري 8 :مقاعد
– التحالف الوطني ا÷مهوري 6 :مقاعد
– حزب الكرامة 6 :مقاعد
– حزب الشسباب 5 :مقاعد
– –الف «تاج» 5 :مقاعد
– حزب الفجر ا÷ديد 5 :مقاعد
– ا◊زب الوطني للتضسامن والتنمية 5 :مقاعد
– جبهة ا◊كم الراشسد 5 :مقاعد
– –الف الفتح 4 :مقاعد.

الوطني ‘ ،مقابل هذا عرفت بعضس
اأ’ح-زاب ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة تقدما ملحوظا
ب -ع -د ت-راج-ع-ه-ا خÓ-ل اسس-ت-ح-ق-اق-ات
خ -لت وه -و م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ح-زب ج-ب-ه-ة
القوى ا’شسÎاكية الذي حل سسادسسا
‘ ا’نتخابات البلدية بحصسده لـ 64
بلدية بنسسبة بلغت  ،٪3.61وهي نتائج
تظهر تقدم ا÷بهة التي تراجعت ‘
مواعيد سسابقة ،لكن النتائج اأ’ولية
جاءت معاكسسة Ÿا توقعه اŸتابعون
واÓŸح - -ظ - -ون ،ك - -م- -ا أان اأ’ح- -زاب
اÙسس -وب -ة ع -ل -ى ال -ت-ي-ار اإ’سسÓ-م-ي
ع -رفت ه -ي اأ’خ -رى ت -راج -ع -ا ع -ل-ى
اŸسستوي Úسسواء اÛالسس البلدية أاو
الو’ئية رغم أان –الف تاج حل رابعا
على اŸسستوى الو’ئي بحصسده لـ 152
مقعد بنسسبة  ٪7.52كما حل –الف
ت -اج خ-امسس-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-ب-ل-دي
ب -حصس-ده  49م-ق-ع-دا وب-نسس-ب-ة ب-لغت
.٪4.92

كما أان نسسبة اŸشساركة التصسويت
اإ’جمالية والتي بلغت على مسستوى
اÛالسس البلدية  46. 83والو’ئية
 ٪44.96اع- -تÈه- -ا ب- -دوي إاي -ج -اب -ي -ة
مقارنة بانتخابات  2007و 2012وقال
إانها رد على اŸشسكك ÚواÎŸبصسÚ
ب -ا÷زائ -ر ،م -ؤوك -دا أان الشس -عب ق-ط-ع
الشسك ب -ال -ي -ق Úوأاب -دى وع-ي-ه ال-ك-بÒ
ب-اسس-ت-ج-اب-ت-ه ل-نداء رئيسس ا÷مهورية
باŸشساركة القوية.
‘ سسياق ذي صسلة أاوضسح بدوي أان
ع - -دد اأ’وراق اŸل - -غ - -اة سس - -ت - -أاخ- -ذ ‘
ا◊سس -ب -ان وسس -ي -ت-م –ل-ي-ل ه-ذا اŸل-ف
بدقة مع اÈÿاء واŸسسؤوول Úللوقوف
على اأ’سسباب ا◊قيقية لذلك ،حيث
أاع -ل -ن أان اŸل -غ -اة ب -ل -غت ‘ اÛالسس
ال- -ب- -ل- -دي -ة  ،1.089.502وا- - - Ûال- - -سس
الو’ئية  1.488.966ورقة ملغاة ،وأارجع
اŸسسؤوول اأ’ول عن ا÷ماعات اÙلية
ال -ت -ج-اوزات ال-ت-ي وصس-ف-ه-ا ب-اÙدودة
والقليلة إا ¤حدة التنافسس ب Úاأ’حزاب
السسياسسية اŸشساركة وأاشسار إا ¤أانها أامر
ط-ب-ي-ع-ي ي-ح-دث ‘ ك-ل ا’سس-ت-ح-قاقات
لكن بعضس التجاوزات سسيتم التحقيق
فيها عن طريق القضساء والعدالة التي
هي ا÷هة الوحيدة اıول لها البت
‘ التجاوزات التي تصسل إا ¤اإ’دارة،
م -وضس -ح -ا ب-خصس-وصس وق-وع أاخ-ط-اء ‘
تسس -ج -ي -ل ال -ن -اخ -ب Úإا ¤مسس-أال-ة ت-غ-يÒ
اإ’قامة وهي أاخطاء إادارية فقط وغÒ
متعمدة بتاتا.

’رقام
نتائج انتخابات اÛالسس الشضعبية البلدية با أ
فيما يلي النتائج اأ’ولية ’نتخابات اÛالسس الشسعبية البلدية للثالث والعشسرين نوفمÈ
التي أاعلن عنها وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي.
– جبهة التحرير الوطني 603 ...........................بلدية
– التجمع الوطني الدÁقراطي 451 ...................بلدية
– جبهة اŸسستقبل 71.....................................بلدية
– ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية 62.........................بلدية
– حركة ›تمع السسلم 49................................بلدية
– جبهة القوى ا’شسÎاكية 64...........................بلدية
– Œمع أامل ا÷زائر «تاج» 31.......................بلدية
– ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية 27.......................بلدية
– اأ’حرار 35...........................................بلدية
– حزب العمال 17.....................................بلدية
– التجمع من أاجل الثقافة والدÁقراطية 37.............بلدية
– حزب ا◊رية والعدالة 9.............................بلديات
– حزب الفجر ا÷ديد 12...............................بلدية
– تكتل النهضسة ،العدالة والبناء 8......................بلديات
– التحالف الوطني ا÷مهوري 9.....................بلديات
– حزب الكرامة 7.....................................بلديات
– حزب الشسباب 3.....................................بلديات
– حزب عهد  4....................................54بلديات
– ا÷بهة الوطنية للحريات 4..........................بلديات
– حركة الوفاق الوطني 4..............................بلديات
– حركة ا’نفتاح.....................................بلديتان ()2
– –الف الفتح 4 ......................................بلديات
– ا–اد القوى الدÁقراطية وا’جتماعية 3............بلديات
– ا÷بهة الوطنية للعدالة ا’جتماعية 3...............بلديات
– حزب التجديد ا÷زائري..........................بلدية واحدة ()1
– طÓئع ا◊ريات 5....................................بلديات
– جبهة النضسال الوطني ............................بلديتان ()2
– جبهة ا÷زائر ا÷ديدة ............................بلديتان()2
– حزب النور ا÷زائري. ...........................بلديتان ()2
– ا◊زب الوطني للتضسامن والتنمية...............بلدية واحدة ()1
– –الف تاج 3.......................................بلديات
– ا◊ركة من أاجل الشسباب والدÁقراطية............بلدية واحدة ()1
– ا÷بهة الدÁقراطية ا◊رة.......................بلدية واحدة ()1
–ا’–اد الوطني من أاجل التنمية .................بلديتان ()2
– ا◊زب ا’شسÎاكي للعمال.......................بلدية واحدة ()1

العدد
17499
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وصسف اأ’م Úالعام للحزب العتيد النتائج اÙققة
‘ ا’نتخابات اÙلية التي جرت اÿميسس ،بـ»ا’نتصسار
اŸت -واضس -ع» ،احÎام -ا ل-ل-تشس-ك-يÓ-ت اأ’خ-رى اŸشس-ارك-ة،
وأابدى ‘ ندوة صسحفية نشسطها ،مسساء أامسس ،رضساه عن
النتائج اÙققة معتÈا إاياها مرضسية ’ ،سسيما وأان
ا◊زب حصسد عددا أاك Èمقارنة Ãحليات العام ،2012
كاسسبا بذلك ثقة الشسعب.
النتيجة قوية على اعتبار أان ا◊زب العتيد حافظ
على اŸرتبة الريادية ،وبقي الفارق بينه وب Úحليفه
وم -ن -افسس -ه ،وإان ح -ق-ق اأ’خ Òت-ق-دم-ا ‘ ال-ن-ت-ائ-ج ،ك-بÒ
يقارب اŸئتي بلدية ،كما أان رقم بلديات اأ’فÓن مرشسح
لÓرتفاع ليسس فقط بعد مراجعة الفرز ،وإا‰ا أايضسا بعد

إاقامة –الفات مع تشسكيÓت أاخرى.
واعÎف ول- -د ع- -ب- -اسس بÎاج -ع ك -ب◊ Òزب -ه ب -ب -عضس
الو’يات ذكر منها الشسلف وبرج بوعريريج ،معÎفا بأانه
قد يكون ارتكب أاخطاء ‘ ا’ختيار ،و‘ نفسس الوقت ⁄
ينزعج من –قيق قوائم  ⁄يقع ا’ختيار عليها خÓل
عملية الغربلة ،فوزا كاسسحا ،لكنه باŸقابل أاكد رفضس
اÿي- -ان- -ة ‡ن ك- -ان- -وا ‘ صس- -ف- -وف ا◊زب .وداف -ع ع -ن
ا◊صسيلة اÙققة مذكرا Ãشساركة  53حزبا باإ’ضسافة
إا ¤اأ’حرار توزع عليها الوعاء ا’نتخابي ،و‘ اŸقابل
أاشسار إا ¤ا◊صسول على أازيد من  100بلدية مقارنة
باÙليات اأ’خÒة.

تفقد مراكز اقÎاع بتيبازة

دربال ينتقد سصياسصة الكرسصي الشصاغر لألحزاب
انتقد رئيسس الهيئة العليا Ÿراقبة ا’نتخابات عبد الوهاب دربال ،خÓل تفقده لسس Òالعملية ا’نتخابية Ãركز
ﬁمد بن عثمان اÿاصس بالنسساء ومتوسسطة عبد القادر بوسستة اÿاصس بالرجال بوسسط مدينة تيبازة تقاعسس بعضس
اأ’حزاب ‘ ضسمان عملية اŸراقبة بعدما أاعطتها القرعة ا◊ق ‘ ذلك بحيث لوحظ بقاء عّدة كراسسي متعلقة
باŸراقبة شساغرة بفعل عدم قدرة اأ’حزاب اŸعنية على ضسمان تغطيتها وقال دربال بهذا الشسأان إانّ العملية
ا’نتخابية ببÓدنا ‘ تطور مسستمر وسستبقى متواصسلة مع مرور الوقت وأان اأ’خطاء اŸسسجلة ‘ كّل مّرة يتم
اسستدراكها ’حقا غ Òأانّ هذا التطور يجب أان يسساهم فيه ا÷ميع Ãا ‘ ذلك اأ’حزاب اŸشساركة ‘ ا’نتخابات،
أاما عن سس Òالعملية على اŸسستوى الوطني فقد كشسف دربال عن كون ›مل التجاوزات اŸعلن عنها ’ تؤوثر على
العملية ا’نتخابية ،مشسÒا إا ¤تطور ملحوظ ‘ ›ا’ت الرقابة والتنظيم واإ’قبال مقارنة مع اسستحقاقات سسابقة.

تيبازة :عÓء ملزي

Óرندي:
’م Úالعام ل أ
ا أ

تقدم نتائج ا◊زب يعكسس التطور اÙقق ‘  20سصنة
’م Úال- -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي
 ⁄ي - -ف- -وت ا أ
’عÓ-ن ع-ن
ال -دÁق -راط -ي أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى ،أامسس ،ا إ
’خÒة
ن- -ت -ائ -ج ا’ن -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة ،ل -ي -ؤوك -د أان ا أ
م -رضض -ي -ة ’ ،سض -ي -م -ا وأان ا◊زب أاح-رز نسض-ب-ة ت-ق-دم
قدرها  ‘ ٪100البلديات التي يرأاسضها بصضفة كلية،
م -ق -را ب -وق -وع م -ن -اوشض -ات وŒاوزات وت-أاخ-ر ك-ب‘ Ò
’ي كان التشضكيك فيها.
ﬁاضضر الفرزÁ ’ ،كن أ

فريال بوشسوية
حرصس أاويحيى على اإ’د’ء بتصسريح للصسحافي Úبعد
اإ’عÓن عن النتائج اÙلية ،تفاديا أ’ي تأاويÓت أاو
ق -راءات ’ ،سس -ي -م -ا وأان ع -دم إاد’ئ -ه ب -أاي تصس -ري-ح ب-ع-د
التشسريعيات ،فسسر على أانه غ Òراضس عن النتائج رغم أان
ا◊زب حقق نتائج إايجابية وتقدما كبÒا.

وسس -ج -ل اأ’م Úال -ع -ام ل -ل -ت -ج -م -ع ،ارت -ي-اح-ه ل-ل-مشس-ارك-ة
اŸتوقعة نظرا لطابع ا’نتخابات ،مشساطرا الرضسى اŸعÈ
عنه من قبل وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نور الدين
بدوي ،كما أاكد أان النتائج اÙققة من قبل حزبه مرضسية ’
سسيما وأانه أاحرز تقدما كبÒا ‘ عدد البلديات التي يرأاسسها
وحده على سسبيل اŸثال بنسسبة .٪100
و ⁄يخف ذات اŸتحدث ،وقوع مناوشسات وŒاوزات،
والتأاخر الكب ‘ Òتسسليم ﬁاضسر الفرز ،لكن ’ Áكن –
أاضساف يقول – أ’ي كان التشسكيك فيها ،ها هو ثا Êحزب
‘ السس-اح-ة السس-ي-اسس-ي-ة ،يشس-ت-ك-ي م-ن إاسس-ق-اط م-رشس-حÚ
وإاقصساء لقوائمه ،لكنه ‘ نفسس الوقت يسسجل –سسنا من
ﬁطة انتخابية إا ¤أاخرى.
و‘ معرضس رده على سسؤوال يخصس الطعون ،قال «هناك
طعون» ،و‘ قراءته لنتائج التشسكيلة خلصس إا ¤القول هناك
تطور يعكسس تطور ا◊زب ‘  20سسنة من اآ’ن.

بعد احتÓلها مراتب متقدمة ‘ ﬁليات  2017بلعيد ،لـ«الشضعب»:

جبهة اŸسصتقبل سصتواصصل العمل السصياسصي إ’قناع ا÷زائريÚ
اسض-ت-ط-اعت ج-ب-ه-ة اŸسض-ت-ق-ب-ل ا◊زب ال-ف-ت-ي ك-ما
ي-ح-ل-و ل-ل-ب-عضس تسض-م-ي-ت-ه– ،ق-يق نتائج جد مشضرفة
على اŸسضتوى الوطني من خÓل الفوز بـ 71بلدية
’خ-رى خ-اصض-ة
’ح-زاب ا أ
ب-ع-د م-ن-افسض-ة شض-رسض-ة م-ع ا أ
ذات ال -ت -اري-خ ال-نضض-ا‹ ال-ط-وي-ل أاي م-ا ي-ع-ادل ٪6.2
فيما بلغت نسضبة فوزه ‘ اÛالسس الو’ئية .٪6.45

سسعاد بوعبوشش
اح-ت-ل ح-زب ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل اŸرت-ب-ة ال-ث-الثة على
اŸسستوى الوطني بعد جبهة التحرير الوطني والتجمع
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ،ف-ي-م-ا اح-ت-ل اŸرت-ب-ة الرابعة ‘
اÛالسس ال- -و’ئ- -ي- -ة ب- -ع- -د ا◊زب Úالسس- -اب- -ق ذك -ره -م -ا
باإ’ضسافة إا ¤حركة ›تمع السسلم ،ما يؤوكد أان هذا
ا◊زب رقما يحسسب له أالف حسساب وبإامكانه التموقع
أاك ‘ Ìالسساحة السسياسسية مسستقب ،Óهو ما أاكد عليه
رئيسسه عبد العزيز بلعيد ‘ خطاباته وŒمعاته أاك Ìمن
مرة بالقول «نريد أان نكون الرقم واحد».
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ع-اصس-م-ة ف-ق-د ت-رأاسست ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-بل
ال -ري -ادة ب -ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات زرال-دة ،ب-راق-ي ،ب-اب-ا حسس-ن،
ال-روي-ب-ة ،دار ال-ب-يضس-اء ،ال-رح-م-ان-ي-ة والسسويدانية ،بعدما
ك -انت ف -ي -ه -ا السس -ي -ط -رة ل -ل -ح -زب ال -ع -ت -ي -د أاو ل -ل-ت-ج-م-ع
الدÁقراطي ،فيما  ⁄يسستطع ا◊فاظ على مرتبته ‘

بعضس البلديات التي فاز فيها سسابقا على غرار برج
ال -ك -ي -ف -ان ،وت-ب-ق-ى ال-ن-ت-ائ-ج اÙق-ق-ة إاي-ج-اب-ي-ة م-ق-ارن-ة
Ãحليات  29نوفم ،2012 Èحيث –صسلت على 687
مقعدا باÛالسس الشسعبية البلدية منها  6بلديات ﬁصسل
عليها بأاغلبية مطلقة إا ¤جانب حصسولها على  38مقعدا
باÛالسس الشسعبية الو’ئية على مسستوى  7و’يات.
و‘ تصسريح لـ»الشسعب» وصسف رئيسس جبهة اŸسستقبل
عبد العزيز بلعيد النتيجة باŸرضسية واŸسستحقة إا’ أانها
 ⁄ت-ك-ن Ãسس-ت-وى سس-ق-ف ت-وق-ع-ات-ه-م خ-اصس-ة وأان-ه ج-ب-ه-ة
اŸسستقبل –وز على ثقة الشسعب ‘ كÈى و’يات الوطن
رغم التجاوزات التي وصسفها بالفردية واŸناوشسات ‘
بعضس مكاتب التصسويب على مسستوى العديد من مراكز
ا’قÎاع ،وال -ت -ي –ت -م ع-ل-ى اإ’دارة ت-دارك-ه-ا مسس-ت-ق-بÓ-
ووضسع حد لها ،مشسÒا إا ¤أان هذا لن Áنعهم من العمل
مواصسل العمل السسياسسي الذي يتطلب الكث Òمن الصس.È
وأارجع بلعيد النتائج اÙققة إا ¤الÈنامج واÿطاب
السسياسسي الذي انتهجه ا◊زب و‡ارسساته السسياسسية ،ما
يؤوكد – حسسبه – أانهم على الطريق الصسحيح ،ويحفزهم
ع -ل -ى ال -ع -م -ل أاك Ìب -ه -دف إاق -ن -اع أاك Èع -دد ‡ك-ن م-ن
ا÷زائ-ري Úم-غ-ت-ن-م-ا ال-ف-رصس-ة ل-ت-ه-ن-ئ-ة م-ن-اضسلي للحزب
الذين قدموا عم Óنظيفا ‘ اŸيدان ولدى تعاملهم مع
اŸواطن.Ú

اÙلل السضياسضي الدكتور سضليمان أاعراج لـ «الشضعب»:

حياة  /ك
أافضضت نتائج ا’نتخابات اÙلية التي جرت،
أاول أامسس ،إا ¤نسض -ب -ة ال -تصض-ويت ال-ت-ي Œاوزت
ت -لك اÙق -ق-ة ‘ تشض-ري-ع-ي-ات  4م- - - -اي ( 37،09
ب -اŸائ -ة ) ،أاتت ك -ذلك ب -ن -ت-ائ-ج م-ن-ه-ا م-ا  ⁄ت-ك-ن
متوقعة ،على غرار تلك التي حققتها القوائم
ا◊رة ،ع Èال- -ع- -دي- -د م- -ن اÛالسس ال- -ب- -ل- -دي -ة
والو’ئية ،حسضب ما صضرح به لـ «الشضعب» اÙلل
السضياسضي الدكتور سضليمان أاعراج.
أارجع الدكتور أاعراج نسسبة ارتفاع نسسبة اŸشساركة
‘ ا’نتخابات اÙلية مقارنة بالتشسريعيات السسابقة،

صصعود القوائم ا◊رة يعكسس ا’نفتاح السصياسصي للنظام
إا ¤كون البلدية السسلطة اأ’قرب للمواطن ،وبالتا‹ من
يختاره ‘ اÛلسس البلدي ،الذي يكون ‘ احتكاك
يومي معه ،على اعتبار أان مطالبه ذات طابع اجتماعي
بالدرجة اأ’و ،¤وهذا هو السسبب ‘ اعتقاد اÙلل
السسياسسي ،الذي أادى إا ¤ارتفاع نسسبة اŸشساركة« ،ولو
أانها غ Òكافية» حسسب رأايه .
كما رفع اŸتحدث ‘ ذات الوقت اإ’شسكالية التي
تطرحها الهيئة الباقية «غ ÒاŸصسوتة» ،أ’ن اŸواطن
– حسس- -ب -ه – ’ يسس -اه -م ‘ اخ -ت -ي -ار م -ن Áث -ل -ه ع -ل -ى
اŸسستوى اÙلي ،وهنا وضسع أاعراج عÓمة اسستفهام
وطرح بعضس اأ’سسئلة على من Áثله سسياسسيا ؟ ويعود
ذلك ‘ اعتقاده إا ¤تراجع مسستوى الوعي السسياسسي.

«العروشصية» أاهم عامل أاثر على صصناعة نتائج
ا’نتخابات اÙلية لـ  23نوفمÈ
أابرز اعراج خÓل رده على أاسسئلة «الشسعب» حول
ا◊دث السسياسسي ،أان العناصسر اŸتحكمة ‘ صسناعة
اŸشسهد ‘ اÙليات ،أاظهر «العروشسية» أاهم عامل
أاث -ر ع -ل -ى صس -ن -اع-ة ن-ت-ائ-ج ا’ن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة لـ 23
نوفم. È
ق- - -ال ‘ سس- - -ي- - -اق ا◊ديث « ’ح- - -ظ - -ن - -ا ‘ ه - -ذه
ا’نتخاباتﬁ ،او’ت من قبل حزب التجمع الوطني
الدÁقراطي «اأ’رندي» من أاجل –قيق الريادة ،لكن
الوعاء ا’نتخابي الثابت ◊زب جبهة التحرير «العتيد»

مكنه «من أان يبقى ‘ الطليعة».

ا’نشصقاقات والصصراعات ‘ اأ’حزاب خدمت
القوائم ا◊رة
وفيما يتعلق بالقوائم ا◊رة التي صسنعت الفارق
وأاحدثت اŸفاجأاة قال اعراج إان اأ’مر بالنسسبة له
«ك- -ان م- -ت- -وق -ع -ا « ،م -رج -ع -ا ذلك إا ¤ا’نشس -ق -اق -ات
والصس -راع -ات وا’ن -قسس -ام-ات ا◊اصس-ل-ة ‘ اأ’ح-زاب
السسياسسيةÃ ،ا فيها ذات الوعاء ا’نتخابي الكبÒ
على غرار أاحزاب اأ’غلبية ‘ الŸÈان ،وبالتا‹ فإان
اÎŸشسح Úالذين  ⁄يتمكنوا من ضسمان اŸراتب

اأ’و ‘ ¤اأ’حزاب التي كانوا فيها ،اختاروا الدخول
‘ القوائم ا◊رة .
وبالنسسبة للنتائج «اإ’يجابية جدا» التي حققتها
القوائم ا◊رة على مسستوى العديد من اÛالسس
الشس -ع -ب -ي -ة بصس -ف-ة خ-اصس-ة ،ق-ال اÙل-ل اع-راج إان-ه-ا
اع-ت-م-دت ع-ل-ى ال-ق-ب-ي-ل-ة أاو ال-عشسÒة ،ل-ف-رضس ن-فسسها
و–قيق التفوق ‘ البلديات ،موضسحا أان صسعود هذه
ال -ق -وائ -م م-ن ال-ن-اح-ي-ة اŸؤوسسسس-ات-ي-ة ي-ع-ت« Èم-ؤوشس-را
إايجابيا» ،يعكسس ا’نفتاح السسياسسي للنظام ،و‘ نفسس
الوقت ،يكرسس مبدأا التنافسسية السسياسسية ،لكن ‘
إاطار ثقافة قبلية عشسائرية «سسائدة» نتيجة تراجع
مسستوى الثقافة السسياسسية لدى اŸواطن.

»æWh

ألسضبت  25نوفمبر  2017م
ألموأفق لـ  06ربيع أأ’ول  1439هـ

بلدية أ÷زأئر ألوسسطى

إلقائمة إ◊ّرة «لؤولؤوة إ÷زإئر» تفوز بـ 16مقعدإ ٣ ،لأÓفÓن ٢ ،لأÓرندي و ٢لأÓفافاسس
فازت ألقائمة أ◊ّرة لؤولؤوة أ÷زأئر للمتصسّدر عبد أ◊كيم بطاشس ببلدية أ÷زأئر ألوسسطى بـ  16مقعدأ ‘ ،ح Úعادت 3
مقاعد ÷بهة ألتّحرير ألوطني ومقعدأن للتّجّمع ألوطني ألدÁقرأطي ومقعدأن ÷بهة ألقوى أ’شسÎأكية.

جمال أوكيلي

 ⁄ت -ظ -ه -ر ه -ذه أل ّ-ن-ت-ائ-ج إأّ’ ‘ ح-دود ألسض-اع-ة
منتصضف ألليل وثÓث Úدقيقة ،بعد أنتظار دأم من
أل ّسضاعة ألّثامنة عند غلق مكاتب ألّتصضويت وألشّضروع
‘ عملية ألفرز على أل ّسضاعة ألّتاسضعة.
ول -وح -ظ ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ق -ر أل -ب-ل-دي-ة وصض-ول
أÙاضضر ألنّهائية لÎتيب ألقوأئم حسضب أŸقاعد
أŸت- -حّصض- -ل ع- -ل -ي -ه -ا ،وع -ل -ى غ -رأر أأ’ح -زأب ألـ 4
ألفائزة ،فإاّن باقي ألّتشضكيÓت أأ’خرى  ⁄تسضتطع
أن تكون ضضمن هذأ ألتّنافسس.
ومنذ أل ّسضاعة ألّثامنة مسضاًء ،كّنا نتحادث مع
أنصضار بطاشس باŸدأومة ألكائنة بشضارع ألعربي بن
مهيدي قبالة ألبلدية بخصضوصس أ’Œاهات أأ’ولية،
 ⁄نتلق أي إأجابة شضافية لكن ألتوقعات كانت تشضÒ
إأ ¤أّن ألقائمة أ◊ّرة «لؤولؤوة أ÷زأئر» حازت على
أأ’غلبية أل ّسضاحقة ،و ⁄يصضمد أمامها أي حزب
آأخر ،خاصضة ‘ مكاتب ألّتصضويت باŸعرأج ،ضضامية
ح -ريشض-اد ،أإ’سض-ت-قÓ-ل ،ك-ر Ëب-ل-ق-اسض-م ،وم-ا ب-ل-غ-ن-ا
خ Ó-ل وج -ودن -ا بسض -اح-ة أأ’م Òع-ب-د أل-ق-ادر رف-ق-ة
أعدأد كبÒة من أŸوأطن ،Úأنّ ألقائمة أخذت 4
مقاعد ‘ تيلملي أي أك Ìمن ألف صضوتو ناهيك
عن نقاط أخرى.
ه -ذه ألّ-ت-سض-ري-ب-ات أأ’ول-ي-ة أل-ه-بت ف-رح-ة أنصض-ار
ب- -ط- -اشس ،أل- -ذي -ن شض -رع -وأ ‘ أ’ح -ت -ف -ال ب -ال -ف -وز
ب -اسض -ت -ع -م-ال أŸوسض-ي-ق-ى ،وزأد ع-ن-ف-وأن ذلك ع-ل-ى
ألسضاعة  00 : 30عندما خرج بطاشس من ألبلدية

حام Óمعه ألنّتيجة ألتي بلغت لهو وهي  16مقعدأ،
‘ ح Úكان أ◊ديث يدور خÓل أل ّسضاعات أأ’و¤
على  18أو  19مقعدأ ،و‘ هذه أأ’ثناء أطلق ألعنان
Óل-ع-اب ألّ-ن-اري-ة وأل-ه-ت-اف-ات أŸرّح-ب-ة ب-هذأ ألفوز
ل -أ
ألكب ،Òووجد متصضّدر ألقائمة نفسضه ﬁاصضرأ ما
ب Úأنصضاره ،ألذين رأفقوه إأ ¤غاية “ثال أأ’مÒ

عبد ألقادر إ’لقاء ألكلمة لكّنه ترأجع عن ذلك نظرأ
لشضّدة أ’زدحام وكÌة أسضتعمال ألشّضماريخ وحتى
ألّتدأفع ،غ Òأّنه وجّه شضكره إأ ¤كل ألذين منحوه
هذه ألّثقة ،مؤوّكدأ عزمه على موأصضلة ألعمل وفق
شضعار أ’سضتمرأرية وألبقاء وفّيا لكل ألوعود ألتي
أط -ل -ق -ه -ا سض-وأء ب-ال-نسض-ب-ة ’سض-ت-ك-م-ال أŸشض-اري-ع أو
قضضايا وأنشضغا’ت أخرى.
وعاد بطاشس ثانية إأ ¤مقر ألبلدية ‘ حدود
أل ّسضاعة ألوأحدة صضباحا بناًء على طلب أŸشضرفÚ
على ألعملية أ’نتخابية.
ونشض ‘ Òهذأ أإ’طار ،أّنه بدءأً من أل ّسضاعة
ألثانية بعد ألزوأل أحتدم ألّتنافسس ب Úقوأئم «لؤولؤوة
أ÷زأئر» ،أأ’فÓن وأأ’رندي ،إأ ¤درجة ’ تطاق،
وهذأ Ÿتابعة سضريان أإ’نتخابات ‘ ع ÚأŸكان
جل وجود متصضّدري ألقوأئم ‘ أŸرأكز أأ’كÌ
وسض ّ
كثافة سضكانية ،حريشضاد ،طه حسض ،Úتيلملي ،وهذأ
لضضمان أك Èقدر من أŸقاعد ،لكنهم منعوأ من
أ’قÎأب إأ ¤تلك أأ’ماكن.
غ Òأّن أŸتتبّع Úأّكدوأ أّن خطأا أسضÎأتيجيا
أرتكبته قيادة أأ’فÓن با÷زأئر ألوسضطى عندما
جاءت برئيسس بلدية باب ألوأد ألسضابق حسضان كتو
لÎشض -ي -ح -ه ‘ ه -ذه أ÷ه -ة دون سض -وأب -ق ت-ذك-ر م-ع
ألسض- -ك- -ان ‘ ،ح Úأّن ب- -ط -اشس ع -م -ل م -ع ه -ؤو’ء 5
سض -ن -وأت ك -ام -ل -ة ،زي -ادة ع-ل-ى ح-م-ل-ت-ه أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة
ألكاسضحة للمنطقة ،وما نقوله على أأ’فÓن ينطبق
ع -ل-ى ﬁم-د ب-ل-ه-وأن «أرن-دي» أل-ذي ك-ان م-ن-ت-خ-ب-ا
سضابقا ،لكن غاب طيلة هذه ألعهدة.

ببلديتي ألقصسبة وأ÷زأئر ألوسسطى

توإفد على مكاتب إلتّصضويت إإ ¤آإخر دقائق قبل إلغلق
«ن -ؤوّي -د رئ -يسس ب-ل-دي-ة ق-ريب
مّنا ،يتكّفل بانشسغا’تنا ويسستمع
إأل -ي -ن -ا ،ويسس -تشسÒن-ا ‘ أŸشس-اري-ع
أŸزم- -ع إأ‚ازه- -ا» .ه -ك -ذأ ّÿصس
أŸوأط-ن-ون أل-ذي-ن ت-وأف-دوأ ع-لى
صسناديق أ’قÎأع على مسستوى
ب- -ل- -دي- -ت- -ي أل- -قصس- -ب -ة وأ÷زأئ -ر
أل -وسس-ط-ى ،إأÁان-ا م-ن-ه-م ‘ رؤوي-ة
أŸنتخب Úأ÷دد بعد  23نوفمÈ
يسسعون من أجل أن يكونوأ عند
مسس-ت-وى ألّ-ث-ق-ة أŸم-نوحة لهم ‘
إأدأرة ›لسس- -ه- -م أÙل -ي ل -ع -ه -دة
أخرى جديدة تقّدر بـ  ٥سسنوأت
كاملة.

جمال أوكيلي
تصشوير :فوأز بوطارن
ويعت Èجل من –ّدثنا إأليهم أّنهم
أحسضنوأ أ’ختيار هذه أŸرة ،نظرأ
ل -ل-وع-ي أل-ذي ي-ت-حّ-ل-ون ب-ه Œاه ه-ذه
أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،وألّتجربة ألتي
أكتسضبوها جّرأء أدأئهم هذأ ألوأجب
م- -ن- -ذ فÎة ط- -وي- -ل- -ةÃ ،ع- -ن -ى أّن -ه -م
ي -ج -ي -دون م -ن -ح أل-ف-رصض-ة Ÿن-ت-خ-بÚ
بإامكانهم أن يحدثوأ ألوثبة أŸبحوث
عنها طيلة هذه أŸوأعيد.
وأل -دل -ي -ل ع -ل -ى ه -ذأ ه-و أإ’ق-ب-ال
أŸل-ح-وظ ع-ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خابية
م-ن-ذ أف-ت-ت-اح م-ك-اتب ألّ-ت-صض-ويت ع-لى
أل ّسضاعة ألثامنة صضباحا ،ففي زمن ’
يتجاوز ألسضاعت Úكان عدد أŸصضّوتÚ

 ،60وم- - -ع م- - -رور أل - -وقت أŸن - -ح - -ى
يتصضاعد وقد أّكد لنا مؤوطّرون لهم
درأية ‘ هذأ ألشّضأان أّنهم  ⁄يسضجّلوأ
م -ث -ل ه -ذه أأ’رق-ام خÓ-ل أّÙط-ات
أل ّسضابقة ‘ ألوقت أŸذكور سضالفا،
و’ يتحّقق ذلك إأ’ ‘ أŸسضاء لكن
هذه أŸرة هناك فارق عّما كان ‘
أل ّسضابق.
وف ّسضر هؤو’ء هذه ألنّقلة ‘ كون
أÙل -ي -ات وخ -اصض -ة أل -ب -ل-دي-ات ه-ي
أأ’ك Ìصضلة باŸوأطن ،ألذي يرى ‘
›لسضه ألقادم ألفضضاء ألذي يعّبر فيه
عّما يختلج ‘ صضدره شضريطة أن يجد
أذأنا صضاغية ،وهذأ ما يتخّوف منه
أل- -ك- -ث Òم- -ن أل- -ن- -اسس ،ب- -ع- -دم ع -ودة
أŸنتخب إأليهم ‘ حالة فوزه ،ي ّ
طلع
عليهم من برجه ألعاجي ،وهذأ ما
كان دأئما يؤوّدي إأ ¤تشضنّجات وتعاليق

’ بدأية و’ نهاية لها.
ن -فسس أأ’ج -وأء ك -انت Ãت -وسض -ط-ة
«أل- -نصض- -ر» ب -ب -اب ج -دي -د ،وم -درسض -ة
إأبرأهيم فا— ،توأفد كب ÒللموأطنÚ
ع- -ل -ى ألّصض -ن -ادي -ق ل -ت -أادي -ة وأج -ب -ه -م
أ’ن -ت -خ -اب-ي وع-ي-ون-ه-م ع-ل-ى إأح-دأث
تغي Òجذري ‘ أحيائهم من ناحية
ألّ- -ن -ظ -اف -ة وأل ّ-ت -رح -ي -ل إأ ¤مسض -اك -ن
Îﬁم -ة خ -اصض -ة ب -ال -نسض -ب -ة لسض -ك -ان
ألقصضبة .و‘ هذأ ألسضياق دعا ألسضيد
«خ  -م» وجدنا ‘ ّﬁله لصضناعة
ألّ- -ن- -ج- -ارة رئ -يسس أل -ب -ل -دي -ة أ÷دي -د
للقصضبة باإ’سضرأع ‘ تطبيق مشضروع
ألّترميم حتى ’ ينهار ما تبقى من
أل -ب -ن-اي-ات أل-ق-دÁة ،أسض-ت-ن-ادأ إأ ¤م-ا
أقّرته أل ّسضلطات ألعمومية من برنامج
‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار أ’ّن ه- -ن- -اك ع- -م Ó-
‡ن - -ه- -ج- -ا إ’سض- -ق- -اط أل- -ب- -عضس م- -ن

أل- -دوي- -رأت ع- -م- -دأ قصض- -د ت- -ع -ويضس
أصضحابها بأاخرى ،ناهيك عن ألكرأء
أل- -ف -وضض -وي أ’ن -اسس غ -رب -اء ،ون -قصس
ألّنظافة.
ل- - -ذلك ف- - -إاّن أŸسض- - -ؤوول- - -ي - -ة ك - -ل
أŸسض -ؤوول -ي -ة ي -ت -ح ّ-م -ل-ه-ا أŸن-ت-خ-ب-ون
ألقادمون ‘ حماية وأ◊فاظ على ما
ت -ب -ق -ى م -ن ه -ذأ أŸع -ل-م أ◊ضض-اري،
وألتّرأث ألثّقا‘ ألذي هو عبارة عن
كتاب مفتوح على تاريخ هذأ ألبلد
ألعزيز.
من بلدية ألقصضبة توجّهنا مسضاءً
إأ ¤أ÷زأئ -ر أل -وسض-ط-ى و’ح-ظ-ن-ا أّن
وتÒة عملية ألّتصضويت بلغت أّوجها
‘ مركز حريشضاد ،وهي ألعّينة ألتي
Áك -ن مسض -ح -ه-ا ع-ل-ى ب-اق-ي أŸرأك-ز
أأ’خرى ،نظرأ لنزول ألّناسس بقوة إأ¤
م -ك -اتب أل ّ-ت -صض-ويت ب-ع-دم-ا ك-ان ل-ه-م
متّسضع من ألوقت بعد ألزوأل ،وقد
سضجّلنا هذه أ◊ركية ‘ ع ÚأŸكان،
ع- -ن- -د ألسض- -اع- -ة أل -ث -ان -ي -ة ك -ان ع -دد
أŸصض ّ- -وت 355 Úوه -ذأ أل ّ-رق -م ي-ع-د
قياسضيا قبل غلق أŸكاتب بحوأ‹ 5
سضاعات على أأ’قل.
وخÓل هذه أأ’ثناء شضوهد ألعديد
من متصضّدري ألقوأئم ببلدية أ÷زأئر
ألوسضطى يتحّركون ‘ كل أ’Œاهات
رفقة أÎŸشّضح Úأآ’خرين ،غ Òأّن
أ◊رأسض- -ة أŸشضّ- -ددة م- -ن- -ع -ت -ه -م م -ن
أل-وصض-ول إأ ¤م-ب-ت-غ-اه-م ،وه-و ألّسض-عي
ل-ق-ط-ع ألّ-ط-ري-ق ع-ل-ى أل-ق-ائمة أ◊ّرة
«لؤولؤوة أ÷زأئر» ◊كيم بطاشس أ’نّ
عدد مقاعد ألبلدية يقّدر بـ .23

إأعÓميون من أŸركز ألدو‹ للصسحافة لـ«ألشسعب»:

كل إإلمكانيات متوفرة لضضمان تغطية إ◊دث

شسهد أŸركز ألدو‹ للصسحافة توأجد عدد
ق - -ل - -ي - -ل م - -ن ألصس - -ح - -اف - -ي ‘ Úألصس- -ب- -ي- -ح- -ة
وب -ال -ت-ح-دي-د ع-ل-ى ألسس-اع-ة أ◊ادي-ة عشس-رة
صس-ب-اح-ا ،ب-ح-ك-م أن أغ-ل-ب-ي-ت-هم كانوأ يقومون
بتغطية أ’نتخابات ‘ أŸيدأن ،وبدأية من
ألسساعة ألوأحدة وألنصسف ألتحق عدد كبÒ
’ورأسس-ي أي-ن ي-توأجد أŸركز
م-ن-ه-م ب-ف-ن-دق أ أ
لتدوين مقا’تهم وإأرسسالها إأ ¤أ÷ريدة أو
’لكÎو ،Êبحيث شسهد أŸركز حيوية
أŸوقع أ إ
وك -ل -ه -م يÎق -ب -ون زي -ارة وزي -ر أ’تصس-ال أو
وزير ألدأخلية للمركز لنقل تصسريحاتهم،
وع -ل -ى أل -ع -م -وم ف -ق -د أج-م-ع ج-ل-ه-م ع-ل-ى أن
’م-ك-ان-ي-ات م-ت-وفرة للصسحافي Úمن أجهزة
أ إ
’نÎنت رغ - -م أن نسس - -ب- -ة
’‹ وأ أ
’ع Ó- -م أ آ
أ إ
ألتدفق كانت بطيئة.

سس .بوعموششة
قالت ألصضحفية ورئيسس –رير جريدة «لوجور
دأ÷Òي» ليندة نايلي إأنه على أŸسضتوى أŸهني
أŸرك -ز أل -دو‹ ل -لصض -ح -اف -ة م -ث -ل أل -ع -ادة وضض-ع
’جهزة أÿاصضة بالعمل مثل ألكومبيوتر ،ويبقى
أأ
ألتدفق ثقي ،Óوحسضبها فإان أ÷ديد هو تنصضيب
جهاز تلفاز كب Òعلى خÓف ما كان ‘ ألعادة.

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

مشضÒة ‘ تصضريح لـ»ألشضعب» أن ما ميز هذه
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ه- -و ع- -دم وج- -ود أل- -ع- -دي- -د م -ن
ألصض - -ح- -اف- -ي Úوغ- -ي- -اب أÓŸح- -ظ Úم- -ق- -ارن- -ة
با’نتخابات ألسضابقة وحسضبها أن مرد ذلك هو
وجودهم ‘ أŸيدأن لتغطية أنتخابات Œديد
أÛالسس ألبلدية وألو’ئية.
و‘ سضؤوأل حول مصضدر أŸعلومات ألتي يعتمد
عليها ألصضحافيون ،قالت إأن مصضدر معلوماتها
’نباء أ÷زأئرية وما يبثه ألتلفزيون
من وكالة أ أ
أ÷زأئ -ري وب -عضس أŸع -ل -وم -ات أل -ت -ي ت -نشض-ره-ا
موأقع ألتوأصضل أ’جتماعي ،مشضÒة إأ ¤أنه من
’ول-ي-ة م-ن ط-رف
’عÓ-ن ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج أ أ
أل -ع -ادة أ إ
وزأرة ألدأخلية على ألسضاعة ألعاشضرة وألنصضف
صضباحا ،لكن هذه أŸرة تأاخرت إأ 11.30 ¤سضا.
’م-ر أك-دت-ه سض-مÒة ب-ل-ع-اب-د صض-ح-ف-ي-ة
ن -فسس أ أ
ب -ج -ري -دة «أوري -زون» ،أل -ت-ي ك-انت بصض-دد ك-ت-اب-ة
’ل-كÎو Êل-نشض-ر
’رسض -ال-ه إأ ¤أŸوق-ع أ إ
م -ق -ال -ه -ا إ
أŸعلومة ‘ أ◊ ،Úوتنتظر زيارة وزير أ’تصضال
أو أح - -د أŸسض - -ؤوول Úل- -ن- -ق- -ل تصض- -ري- -ح- -ه ح- -ول
أ’ن -ت -خ -اب -ات أÙل -ي -ة ،مشضÒة إأ ¤أن -ه-ا ت-ع-م-ل
بوسضائلها أÿاصضة بحيث Œ ⁄د جهاز كومبيوتر
’ن -ه -ا ك -انت ﬁج-وزة م-ن ط-رف
ت -ك -تب ع -ل -ي -ه أ
ألصض -ح -اف -ي ،Úل-ك-ن-ه-ا ع-ل-قت ع-ل-ى أن أ’أم-ور ‘
ألعموم تسض Òبشضكل حسضن.

‘ ح Úق -ال أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -م-رك-ز أل-دو‹
’م-ك-ان-ي-ات
ل -لصض -ح -اف -ة ط -اه -ر ب -دي -ار ،إأن ك-ل أ إ
وق -اع -ات أ’تصض -ال م -ت -وف -رة لضض -م-ان أل-ت-غ-ط-ي-ة
’عÓمية لهذه أ’سضتحقاقات أÙلية.
أإ
ب-اŸق-اب-ل ،وصض-ف سض-ل-ي-م-ان ع-بدوشس صضحفي
’وسض -ط أل -ظ-روف ب-اŸرك-ز
ب -ج -ري -دة أŸغ -رب أ أ
أل -دو‹ ل -لصض -ح -اف -ة ب -ا◊سض -ن-ة ،ب-ح-يث أن وزأرة
أ’تصضال متعودة على توف Òألوسضائل للصضحافيÚ
’ج- - -انب ،أم ‘ Ó- - -أن ت- - -ك- - -ون
أ÷زأئ - - -ري Úوأ أ
أ’ن-ت-خ-اب-ات شض-ف-اف-ة ون-زي-ه-ة ،ب-اع-ت-ب-ارها حدثا
وط -ن -ي -ا ه-ام-ا ق-ائ »:Ó-بصض-ف-ت-ي رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
ألصض -ح -اف -ي Úق-م-ن-ا ب-ع-م-ل-ي-ة –سض-يسض-ي-ة ل-ف-ائ-دة
’عÓمي Úحول أ’نتخابات ،و‘ هذأ ألصضدد
أإ
أصض - -درن - -ا م - -نشض - -ورأ خ- -اصض- -ا بضض- -رورة أ◊ي- -اد
وأŸوضضوعية ‘ تغطية هذأ أ◊دث» .
وعن مصضادر معلوماته قل إأنه يسضتقيها من
’ن -ب -اء أ÷زأئ -ري -ة ،أل -ت -ل-ف-زي-ون وت-ب-ادل
وك -ال -ة أ أ
أŸع- -ل- -وم- -ات م -ع أل -زم Ó-ء ألصض -ح -اف -ي Úسض -وأء
’جانب وألذين هم ‘ أتصضال
أ÷زأئري Úأو أ أ
م-ب-اشض-ر م-ع-ه ع Èشض-ب-ك-ة أل-ت-وأصض-ل أ’ج-ت-م-اع-ي
’ف-ادت-ه ب-ظ-روف إأج-رأء أ’ن-ت-خ-اب-ات ‘ م-رأك-ز
إ
أ’قÎأع Ãخ- -ت- -ل- -ف أل -و’ي -ات ،وبث أŸع -ل -وم -ة
ألصض- -ح- -ي -ح -ة ،ل -ك -ن -ه أسض -ت -ط -رد ق -ائ  Ó-إأن ه -ذه
أ’نتخابات ميزها غياب مÓحظ.Ú

ألعدد
17499
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–سض Úإإلطار إŸعيشضي وترقية إÿدمات إلعمومية

طويت أ’نتخابات أÙلية لتمنح Ÿمثلي ألشضعب خاصضة أ÷دد فرصضة تو‹ تسضي Òألشضؤوون
’ي تع،Ì
ألعمومية لفائدة ألسضكان مع ألتزأم تام بخدمة ألدولة ‘ إأطار منسضجم ’ يÎك فجوة أ
خاصضة وأن ألقانون أ÷ديد للبلدية أنهى معضضلة تو‹ رئاسضة ألبلدية بتكريسس قاعدة من يفوز
’صضوأت يكون له شضرف و‘ نفسس ألوقت تكليف أ÷لوسس على كرسضي «أ.»ÒŸ
بأاغلبية أ أ
بعد مسضاعي طلب ألتأاييد ألشضعبي وقطع مسضار أنتخابي شضاق من خÓل خوضس حملة عرفت
تنافسضا حادأ وصضل من وصضل وخسضر من خسضر ،لتكتمل ألعملية أ’نتخابية ‘ كنف ألتعددية وأ◊رية
مفرزة ‡ثل Úيدركون أن أŸهمة تقتضضي إأعادة أ÷ميل للسضكان سضوأء على مسضتوى ألبلديات أو
أÛالسس ألو’ئية ،وذلك بالوفاء للتعهدأت وأ◊رصس على تشضريف ألوعود مسضاهمة ‘ تعزيز ألبناء
ألدÁقرأطي ألتشضاركي.
’رأدة
تتطلب أŸرحلة أن تكون أÿلية ألقاعدية للدولة وأسضاسس ألبناء أŸؤوسضسضاتي أŸع Èعن أ إ
ألشضعبية ذأت حيوية تغمرها روح بناءة ،بحيث Áارسس ألوأفدون أ÷دد خاصضة وأولئك ألذين جددت
فيهم ثقة أŸوأطن ،ÚأŸهام بفعالية وشضفافية و‘ إأطار ألقانون مع ألسضعي دوما إأ ¤توسضيع أ’نفتاح
على أÙيط أÙلي من ›تمع مد Êومتعامل Úوموأطن.Ú
’ول نظ‚ Òاحه ‘ إأقناع ألسضكان طيلة ألعهدة
إأذأ كانت بلديات قد أحتفظت Ãسضؤوولها أ أ
ألسضابقة فكان له أ÷زأء بالرضضا ،فإان بلديات أخرى تعرف بدءأ من  23نوفم ،ÈتغيÒأ على مسضتوى
رئاسضة ألبلدية وأعضضاء أÛلسس ألبلدي ،بعد أن حسضمت أغلبية ألناخب ‘ Úأ’ختيار أم ‘ Óأن
’طار
’ك Ìأسضتعجا’ –سض Úأ إ
تعرف أحياؤوهم تطورأ ويسضتفيد شضبابهم من مشضاريع جوأرية ،وأ أ
أŸعيشضي وترقية أÿدمات ألعمومية ألقاعدية.
يرتبط ‚اح أŸسضار ألتعّددي وألدÁقرأطي Ãدى ‚اح أŸمارسضة أÙلية على مسضتوى
ألبلديات وأÛالسس ألو’ئية ألتي ’ تضضع ‡ثلي ألشضعب على ﬁك أŸصضدأقية من حيث مدى
’فضضل سضوأء أثناء
ألتزأمهم بالتعهدأت وأحÎأمهم للموأطن Úكافة وخاصضة حرصضهم على تقد Ëأ أ
ألقيام باŸهام أو خÓل أ◊ياة ألعادية من أجل تسضويق صضورة مشضرفة عن أŸسضؤوول أÙلي خÓفا
للصضورة ألسضلبية أŸتدأولة ،ألتي شضّوهت أŸنتخب أÙلي وضضربت عنصضر ألثقة لدى أŸوأطن‘ Ú
’مل ألتي حملها مسضار ألتغي Òألوأرد ‘ ألدسضتور.
ألصضميم ،لو’ فسضحة أ أ
’مل أŸعقود عليهم ‘ أŸشضاركة ‘ أ’ختيار ليعطوأ مثا’ حيا
حقيقة ⁄ ،يخيب أŸوأطنون أ أ
Ûتمع يحسضن ألتعاطي مع ألتعددية و‡ارسضة حرية أ’ختيار عن قناعة وما حصضل من تنافسس
’هم أن ’ يخيب أŸنتخبون آأمال من
شضديد هو من خصضوصضيات مثل هذأ ألتنافسس ألسضياسضي .لكن أ أ
أختاروهم فيحصضلون على –سض Úصضورة ألبلدية وإأرسضاء ثقافة أŸوأطنة وإأعÓء قيم ألقانون
وألشضفافية من خÓل ألدفاع عن ‡تلكات أ÷ماعات أÙلية وكسضر مرأكز ألنفوذ أÙلية وتفكيك
شضبكات أŸضضاربة بالعقار وألصضفقات وكل ‡ارسضات ألفسضاد ألتي عطّلت ألتنمية وبّددت أŸوأرد.
’زمة ،بعد أن أكدت ألدولة
لن تكون أŸأامورية صضعبة ‘ ألسضنوأت ألقادمة رغم تدأعيات أ أ
حضضورها خاصضة من خÓل تخصضيصس مائة ( )100مليار دينار لتمويل ﬂططات ألتنمية ألبلدية ،ما
يعطي للجماعات أÙلية ألقاعدية نفسضا جديدأ يتطلب فقط أن يسضهر ألقائمون على دوأليبها
على حماية أŸال ألعام وتقليصس ألنفقات غ Òألضضرورية وإأتباع قاعدة ألعدل وألتوأزن ‘ توجيه
Óحياء ألشضعبية خاصضة تلك ألتي عانت ألتهميشس ،و–مل سضكانها عبء جمود أو ضضعف
أŸشضاريع ل أ
منتخب Úسضابق Úضضيّعوأ على بلدياتهم فرصضا كثÒة حملتها مشضاريع ألتنمية ألتي سضطرتها ألدولة
ورصضدت لها ألتمويÓت ألÓزمة.
إأذأ كان ألتغي Òقد حصضل دأخل أ÷ماعات أÙلية فإان تغيÒأ آأخر يجب أن يحصضل على مسضتوى
ألسضلوكات وأŸمارسضات من جانب أŸنتخب Úألذين يعول عليهم ‘ بعث روح أŸوأطنة بتجاوز
أ’نتماء أ◊زبي ألضضيق ،ليكونوأ روأد ألوثبة ألتنموية أ÷وأرية وحرأسس أŸال ألعام وصضمام أمان
أل-دÁق-رأط-ي-ة ب-اŸف-ه-وم أل-وأسض-ع أل-ذي يسض-ت-وعب ك-اف-ة أل-ت-وج-ه-ات أıت-ل-ف-ة ‘ أÛت-مع ويعمق
أ’نسضجام أ’جتماعي ،بحيث تكون ألبلدية مثلما تأاسضسضت له إأطارأ خÓقا للÌوة وعام Óمنتجا
للقيمة أŸضضافة ،وهذأ ‡كن باتباع قوأعد ألعمل ألقانونية خاصضة ما يخصس منها تكريسس شضفافية
’جرأءأت وحماية ألفئات ألهشضة من أŸوأطنÚ
أŸدأو’ت وأ◊رصس أŸت Úعلى أŸشضروعية ‘ أ إ
أمام جÈوت أŸال وŒاوزأت ألنفوذ غ ÒأŸشضروع.

سشعيد بن عياد

ألهيئة ألعليا أŸسستقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات:

 16إإخطارإ ” إإبÓغها إإ ¤إلنائب إلعام

أكد رئيسس ألهيئة ألعليا أŸسستقلة Ÿرأقبة
أ’نتخابات عبد ألوهاب دربال ،مسساء أول
’خ -ط -ارأت أل -ت-ي سس-ج-لت ‘
أمسس ،أن ع -دد أ إ
ع- -م- -ل- -ي- -ة أ’قÎأع أÿاصس- -ة ب- -ان- -ت- -خ- -اب -ات
أÛالسس ألشس-ع-ب-ي-ة أل-ب-لدية وألو’ئية بلغت
 16وقد ” إأبÓغها إأ ¤ألنائب ألعام للفصسل
فيها ،معتÈأ أن هذأ ألعدد «قليل» مقارنة
ب- -ت- -لك أŸسس- -ج- -ل- -ة خ Ó-ل تشس -ري -ع -ي -ات م -اي
أŸنصسرم.
وأوضضح دربال ‘ تصضريح للصضحافة أن عدد
أ’خطارأت ألتي أبلغت أ ¤ألنائب ألعام بلغت 16
أخطارأ من ضضمن عدد ألتدخÓت ألتي قامت بها
أل -ه -ي -ئ -ة ط -ي -ل -ة ي -وم أ’قÎأع وأل -ت -ي Œاوزت 690
نصضفها يوجد «ﬁل درأسضة».
وأضضاف أنه ” تسضجيل  318قرأر و 74إأشضعارأ

طيلة يوم أ’قÎأع ،معتÈأ أنه بالنظر إأ« ¤ألعدد
ألهام من أÎŸشضح Úوألقوأئم أ’نتخابية» ،فإان
ألعدد « ⁄يصضل إأ ¤أŸسضتوى أŸقلق» ،وأصضفا
ألعملية أ’نتخابية ‘ ›ملها بـ»أŸطمئنة».
وكان رئيسس ألهيئة قد كشضف ‘ وقت سضابق من
يوم أإ’قÎأع أن مصضا◊ه تلقت إأ ¤غاية ألسضاعة
ألرأبعة زوأ’ « 506إأخطار من بينها  170حالة
تدخل تلقائي».
وأرج -ع درب-ال –سض-ن أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة إأ¤
«وعي ألطبقة ألسضياسضية»› ،ددأ ألتأاكيد على أنه
«’ سضبيل لتحقيق ألشضرعية إأ’ باحÎأم ألقوأن.»Ú
وأشض-اد درب-ال ب-اŸن-اسض-ب-ة ب-ا÷ه-ود أل-ت-ي ب-ذل-ها
‡ثلو ألهيئة ع Èكامل ألÎأب ألوطني طيلة يوم
أ’قÎأع «’سضيما ‘ ألو’يات ألتي ” فيها تسضجيل
ألتجاوزأت ألتي أخطر بها ألنائب ألعام».

’رندي»
’فÓن» و«أ أ
«ألشسعب» تنقل أجوأء ألعملية أ’نتخابية Ãقري «أ أ

خلية نحل وعمل دون توقف...ومتابعة بتوتر لعملية إلفرز

 ⁄ت -ف -وت «ألشس -عب» ي -وم أ’قÎأع ،و–دي -دأ
’خÒة ألتي سسبقت أختتام ألعملية،
ألسساعات أ أ
ل - -ل - -ت - -ن - -ق - -ل إأ ¤م - -ق- -ر أك Èح- -زب ‘ Úألسس- -اح- -ة
’مر بحزب جبهة ألتحرير
ألسسياسسية ،ويتعلق أ أ
’فÓ- -ن» ،وك- -ذأ أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي
أل- -وط- -ن- -ي «أ أ
’رن-دي» ،أل-ل-ذي-ن ب-ل-غ أل-ت-ن-افسس
أل-دÁق-رأط-ي «أ أ
ب-ي-ن-ه-م-ا أوج-ه ‘ أسس-ت-ح-ق-اقات  2017سس-وأء ت-علق
’م-ر ب-اÙل-ي-ات أو أل-تشس-ري-ع-ي-ات ،ول-عل ما يؤوكد
أ أ
هذأ ألطرح ألتقارب ›ددأ ‘ ألنتائج ‘ أÙليات
بعد –قيق نسسبتي  30و  26باŸائة على ألتوأ‹.

فريال بوششوية
ك- - -انت أول وج- - -ه- - -ة ل- - -ن - -ا أŸق - -ر أŸرك - -زي ◊زب
«أأ’رندي» ،ثا Êتشضكيلة ‘ ألسضاحة ألوطنية من حيث
أل -ن -ت -ائ -ج أÙق -ق -ة ‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة وك-ذأ
أÙلية ،وألتي سضجل خÓلهما تقدما ملحوظا مكنه من
تقليصس ألفارق بينه وب Úمنافسضه أ◊زب ألعتيد ،وكانت
ألسضاعة تشض Òإأ ¤ألسضاعة ألسضادسضة بعد ألزوألÃ ،جرد
ألدخول إأ ¤أŸقر ” توجيهنا إأ ¤ألطابق ألثالث ،حيث
تتوأجد أÿلية ألوطنية لÓتصضال ع Èشضبكة «أأ’نÎنت»
أŸكونة من شضباب أنيطوأ Ãتابعة ألعملية من بدأيتها
إأ ¤أنتهائها.
وتزأمن وصضولنا وترقب وصضول أأ’م Úألعام للتشضكيلة
أحمد أويحيى –سضبا Ÿتابعة عملية ألفرز ،ألتي أنطلقت
Ãجرد أختتام عملية ألتصضويت ألتي ” “ديدها بسضاعة
‘ ع- -دد ك- -ب Òم- -ن أل- -و’ي- -ات ،و‘ غضض- -ون ذلك ع- -م -ل

أأ’عضضاء ألقياديون وألŸÈان Úبينهم عضضو ›لسس أأ’مة
نوأرة سضعدية جعفر ،ونائب أÛلسس ألشضعبي ألوطني
فوزية سضحنون ‘ ألطابق أأ’على ،بالتنسضيق مع أÿلية
ألوطنية لÓتصضال ع Èشضبكة «أأ’نÎنت» ‘ ،جو سضاده
ه -دوء ك -ب Òوت-رقب ك-ب Òوي-ق-ظ-ة ت-ث Òأ’ن-ت-ب-اه– ،سض-ب-ا
للنتائج.
غادرنا مقر «أأ’رندي» متوجه Úإأ ¤مقر أ◊زب
أل -ع -ت-ي-د ،أي-ن سض-ج-ل-ن-ا وج-ود ع-دد إأعÓ-م-ي Úأك Èن-ظ-رأ
’قÎأب سضاعة ألشضروع ‘ ألفرز ،كما أن أŸقر كان يعج
با◊ركة ،وعلى عكسس أحمد أويحيى أŸرتبط بالتزأمات
تقع عليه بصضفته ألوزير أأ’ول ،إأ ¤جانب شضغله منصضب
أأ’م Úألعام للتجمع ،فإان أأ’م Úألعام لـ «أأ’فÓن» ⁄
يغادر أŸقر أŸركزي ألكائن بحيدرة ،وترأسس شضخصضيا
خ-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أŸرك-زي-ة إأ ¤جانب أعضضاء
قيادي ،Úوتابع شضخصضيا كل أطوأر ألعملية وأقفا على كل
كبÒة وصضغÒة.
ألعضضو ألقيادي أŸكلف باإ’عÓم ألصضادق بوقطاية،
ألذي فتح مكتبه Ÿمثلي كل ألوسضائل أإ’عÓمية ،قدم كل
ألتفاصضيل أÿاصضة با’قÎأع ،مبديا ثقة كبÒة ‘ منح
ألشضعب ›ددأ ألثقة للحزب ،وإأبقائه ‘ ألريادة وفق ما
أكد لـ «ألشضعب» دقائق قبل أنطÓق عملية ألفرز.
إأ’ أنه ورغم ألثقة ألكبÒة فإان ترقب ألفرز وتوزع
أأ’صض -وأت ع -ل -ى ﬂت -ل -ف أل-تشض-ك-يÓ-ت ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-ت-ي
خاضضت ألسضباق أ’نتخابي ،يÎتب عنها حالة من ألقلق
‘ أن -ت -ظ -ار أإ’ع Ó-ن أل -ن -ه -ائ -ي ،أ’ن أ◊زب ي-ري-د ف-وزأ
ك -اسض -ح -ا ك -م -ا ي -ب-دو ،وق-د فضض-ل ب-وق-ط-اي-ة ومسض-اع-دي-ه
أ’تصضال بالو’يات Ÿعرفة مدى تقدم ألتشضكيلة.

»æWh

ألسشبت  25نوفمبر  2017م
ألموأفق لـ  06ربيع أألول  1439هـ

رغم حرصس وزارة الداخلية على ضصبط سصجل الهيئة الناخبة

مواطنون وجدوا أانفسضهم مشضطوب ‘ Úقائمة اŸسضجلÚ

رغ- - -م ح- - -رصس وزارة ال- - -داخ- - -ل - -ي - -ة
وا÷م- - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة وال - -ت - -ه - -ي - -ئ - -ة
ال-ع-م-ران-ي-ة ع-ل-ى ت-ط-ه Òوضص-ب-ط سصجل
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -اخ -ب -ة ‘ ،إاط -ار اŸراج -ع -ة
ال-ع-ادي-ة وا’سص-ت-ث-ن-ائ-ية –سصبا Ùليات
 23نوفم ،Èإا’ أان العديد من اŸواطنÚ
وجدوا أانفسصهم مشصطوب Úمن سصجÓت
ب-ل-دي-ات-ه-م وآاخ-ري-ن غ Òمسص-ج-ل Úب-ع-د
–وي -ل م-ق-ر إاق-ام-ت-ه-م ،م-ا ف-وت ع-ل-ي-ه-م
ف -رصص -ة اخ -ت -ي -ار ‡ث -ل -ي-ه-م ‘ اÛالسس
ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ئ-ي-ة ه-ذا ال-واق-ع وق-فت
عليه «الشصعب» خÓل تغطيتها للحدث
‘ بعضس مراكز ا’نتخاب بالعاصصمة.

إأحدى مكاتبه ،لكنها لم تجد أسشمها ،وقيل لها ربما
يكون قد تم ششطبها من ألقائمة ،وأسشتفسشرت إأن
ك -انت أسش -م -اء أخ-وأت-ه-ا م-وج-ودة ،ف-ك-انت أإلج-اب-ة
بالسشلب ،فخرجت وهي غاضشبة.
أما في مركز بحي برج ألكيفان ،فدخل رجل مسشن
أح- -د أل- -م- -ك- -اتب ح- -يث ت- -ع- -ود ع- -ل -ى أدأء وأج -ب -ه
ألنتخابي ،ففوجئ بالموظفة تقول له إأنها لم تجد
أسش -م -ه ،ط -ل -بت م -ن-ه أسش-م-ه ب-ال-ت-دق-ي-ق ،ف-أاج-اب-ه-ا،
ورأحت تقلب أورأق ألسشجل ،وطلبت منه ألنتظار
قلي ،Óغير أنه لم يطق ألصشبر ،وأرأد ألنصشرأف،
وهو يلقي وأب Óمن ألنتقادأت على ألمؤوطرين
للعملية.
كما عانت من نفسس ألمششكل سشيدة تقطن بباب
أل -زوأر ح -يث ت -وج -هت ل-ل-تصش-ويت ،ل-ك-ن-ه-ا ل-م ت-ج-د
نفسشها مسشجلة ،قالت لنا إأنها كانت تقطن بحي
ألقصشبة ،وكانت تصشوت بمركز ثانوية أألمير عبد

ألقادر ،وأنه تم ششطبها من هناك ،بعد أن غيرت
م-ق-ر سش-ك-ن-اه-ا ،ف-ع-ادت أدرأج-ه-ا وغ-ادرت ح-ام-ل-ة
بطاقتها في يدها ولم تقل ششيئا.
وأل- -مÓ- -ح- -ظ أن م- -ث- -ل ه- -ذه أألم- -ور ل- -م ت- -ح- -دث
للموأطنين ألعاديين فحسشب ،بل ششملت كذلك بعضس
ألشش -خصش-ي-ات ألسش-ي-اسش-ي-ة ،ك-رئ-يسس ح-رك-ة م-ج-ت-م-ع
ألسش -ل -م م -ن-اصش-رة ،أل-ذي أن-ت-ظ-ر م-ط-ول ف-ي م-رك-ز
ألتصشويت ،ألذي تعود أدأء وأجبه ألنتخابي فيه،
ف -ل -م ي -ج -د أسش -م -ه ف -ي ألسش-ج-ل ،م-ا ج-ع-ل-ه ي-ن-ت-ق-د
أل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة ،وي-تسش-اءل إأن كانت لدينا
إأدأرة رقمية حقا؟ ،ألنه بوجود هذه أإلدأرة ل يمكن
حدوث أمور كهذه».
م- -ث- -ل ه- -ذه أل- -ن- -ق- -ائصس ي- -جب أسش- -ت- -درأك- -ه -ا ف -ي
ألسشتحقاقات ألقادمة من قبل أإلدأرة ،حتى تغلق
كل ألفجوأت ،ألتي يمكن أن تؤوثر على ألموأطنين
وتسشاهم في نفورهم من ألعملية ألنتخابية.

«الشصعب» ترصصد مسصار العملية ا’نتخابية بغرب العاصصمة

التصضويت للمÎشضح Úالقادرين على تسضوية انشضغالت اŸواطن
^

ناخبون يشصتكون من اسصتعمال أاسصمائهم والتÓعب بأاصصواتهم

شصهدت بعضس مناطق غرب ا÷زائر العاصصمة،
مشصاركة متوسصطة ‘ العملية ا’نتخابية خÓل
’و ¤م -ن ان -ط Ó-ق -ه -ا ق -ب -ل أان ي-ت-غÒ
السص -اع -ات ا أ
الوضصع تدريجيا ‘ الفÎة اŸسصائية ،حيث تزايد
ع-دد اŸق-ب-ل Úع-ل-ى صص-ن-ادي-ق ا’قÎاع ل-لتصصويت
على اÎŸشصح Úالذين يرون أانهم قادرون على
–مل اŸسصؤوولية وتسصوية انشصغا’ت اŸواطن.Ú

صسونيا طبة

«ألششعب» رصشدت أجوأء ألموعد ألنتخابي ألهام
ألذي تجندت له جميع ألهيئات ومؤوسشسشات ألدولة
أل -م -دن -ي -ة وأل -عسش -ك -ري -ة م-ن أج-ل إأن-ج-اح أل-ع-م-ل-ي-ة
ألنتخابية ألتي ششارك فيها ما يقارب  23مليون
ناخب على ألمسشتوى ألوطني.
خÓل جولتنا ألسشتطÓعية تقربنا من ألناخبين
ب-ب-ل-دي-ة ع-ي-ن أل-ب-ن-ي-ان وأل-رأيسس حميدو بالعاصشمة،
أج -م -ع أل -م -وأط -ن -ون ع -ل -ى أه -م -ي -ة أدأء وأج -ب -ه -م
ألنتخابي من أجل مصشلحة ألبÓد ،مؤوكدين أنهم
ضشد ترك أصشوأتهم للتÓعب بها وأسشتعمالها بل
يفضشلون ألتصشويت للمترششحين ألذين أسشتطاعوأ
إأق-ن-اع-ه-م خÓ-ل ف-ت-رة أل-ح-م-ل-ة ألن-ت-خ-ابية وألذين
يملكون ألكفاءة ألتي تمكنهم من تسشوية أنششغالت
ألموأطنين وتلبية أحتياجاتهم.
ت -م -ي-زت أل-ف-ت-رة ألصش-ب-اح-ي-ة م-ن أن-طÓ-ق أل-ع-م-ل-ي-ة
ألن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ة أل-رأيسس ح-م-ي-دو
بالهدوء ،حيث لم تسشتقبل ألمرأكز عددأ كبيرأ من
ألناخبين ولم يتم تسشجيل أي خروقات إأل أن ألوضشع
تحول في ألمسشاء إألى أألسشوأ ،حيث تم أسشتعمال
أسشماء بعضس ألناخبين ألذين لم يأاتوأ للمركز قبل
ألسشاعة ألسشادسشة مسشاء للتصشويت لصشالح ألمترششح

ألذي يريدون أن يفوز بأاكبر عدد من أألصشوأت ولو
بطرق غير قانونية.
من جهته ،تعرضس ألموأطن وفيد ،ط ألمسشجل في
م -رك -ز»ب -اب -ا ع -روج» ب -ال -رأيسس ح -م-ي-دو إأل-ى ح-ال-ة
Óدلء
تÓعب بمجرد دخوله إألى مكتب ألتصشويت ل إ
بصشوته على ألسشاعة ألسشابعة مسشاء أكتششف أنه قد
ت -م أل-تÓ-عب بصش-وت-ه وأسش-ت-ع-م-ال أسش-م-ه ل-ل-تصش-ويت
لمترششح آأخر ،وهو ما أثار غضشب هذأ ألموأطن
ألذي لم يسشتطع ألتصشويت ،حيث حصشلت مناوششات
بينه وبين مدير ألمركز متسشائ Óعن دور ألمرأقبين
ألذين من ألمفروضس أن يسشهروأ على ضشمان نزأهة
وششفافية ألنتخابات.
وحين أسشتفسشاره عن ألوضشع أكد ألششاب أنهم أكتفوأ
بالقول أنه مجرد خطأا ولم يكن متعمدأ ،وبعدها
ل -ج -أا إأل -ى أع -وأن أألم -ن ،ح -يث ق -ام-وأ ب-ط-رده م-ن
ألمركز دون ألبحث عن ألمتسشببين في ألتÓعب
بصشوته ،علما أن هذه ألحالة تعرضس لها ألعديد من
ألموأطنين ألمسشجلين بنفسس ألمركز.
من جهته ،أكد مدير مركز أبن ألرششيق  1بالرأيسس
حميدو أن عدد ألمسشجلين من فئة ألذكور قدر
بـ 1392ناخب موزعين على  3مكاتب أقترأع مششيرأ
إألى أن عدد ألمصشوتين إألى غاية ألسشاعة ألسشابعة
مسشاء بلغ  604ناخب عن ألبلديات ما يعادل 43.36
بالمائة و 540مصشوت أي  ٪38.79عن ألمجالسس
ألششعبية ألولئية.
وأضشاف أن نسشبة ألنتخاب خÓل ألسشاعات أألولى
من أنطÓق ألعملية ألنتخابية كانت متوسشطة ،في
حين عرفت ألنسشبة أرتفاعا بعد ألسشاعة ألثانية
عششر أين كان أإلقبال قويا ل سشيما من قبل ألرجال
كبار ألسشن وحتى ألششباب ،وأسشتمر ألتوأفد على

مكاتب ألقترأع ألدأء ألوأجب ألنتخابي إألى غاية
ألسشاعة أألخيرة من أنتهاء ألعملية.
كما عرف مركز أبن ألرششيق  2إأقبال ل بأاسس به من
قبل ألنسشاء في ألفترة ألمسشائية مقارنة بالصشباح،
ومن بين  1265أمرأة مسشجلة بلغت نسشبة ألناخبات
إأل- -ى غ- -اي- -ة ألسش -اب -ع -ة مسش -اء  28.22ب-ال-م-ائ-ة عن
ألمجالسس ألششعبية ألبلدية و 27.11عن ألمجلسس
ألولئي.
كما وفرت بلدية عين ألبنيان جميع أإلمكانيات
أل-م-ادي-ة وأل-بشش-ري-ة لضش-م-ان ألسش-ي-ر أل-حسشن للعملية
ألنتخابية وهو ما لحظناه في مركز جنان مبروك
ألذي عرف مششاركة معتبرة من قبل ألموأطنين
لسشيما فترة بعد ألزوأل ،حيث توجه ألموأطنون
من جميع ألفئات رجال ونسشاء إألى مكاتب ألقترأع
Óدلء بأاصشوأتهم في أحسشن ألظروف.
ل إ
وعبر ألموأطنون بعين ألبنيان أنهم يصشوتون لختيار
أل -م -ت -رشش-ح أل-ج-دي-ر ب-ال-ث-ق-ة أل-م-م-ن-وح-ة ل-ه وأل-ذي
يسشتحق ألفوز بأاصشوأت ألششعب كونه سشبق وأن سشلط
ألضشوء على معاناة ألموأطنين وأكد أنه سشيعمل على
تسشوية جميع أنششغالتهم ألجتماعية وألمهنية في
حال ألتصشويت لصشالحه آأملين أن تجسشد ألوعود
ألمقدمة على أرضس ألوأقع.
لحظنا خÓل ألسشاعات أألولى من بدأية ألعملية
ألن -ت -خ-اب-ي-ة إأق-ب-ال م-ح-تشش-م-ا م-ن ق-ب-ل أل-ن-اخ-ب-ي-ن
باسشتثناء كبار ألسشن ألذين تترأوح أعمارهم ما بين
 40و 60سشنة ،ألذين لم يفوتوأ هذأ ألموعد ألهام بل
فضشلوأ ألتوجه إألى مكاتب ألقترأع ألدأء وأجبهم
ألنتخابي نسشاء ورجال ،قبل أن تتغير نسشبة توأفد
ألناخبين خÓل فترة ما بعد ألزوأل.

فيما نددت  3احزاب Ãا وصصفته بالتزوير

احتجاجات رافضضة لنتائج انتخابات اÛلسس البلدي بورڤلة

Œم-ه-ر صص-ب-اح أامسس ع-دي-د اŸواط-ن Úب-ورق-لة
’ول-ي-ة
أام-ام م-ق-ر ال-و’ي-ة ع-قب ظ-ه-ور ال-ن-ت-ائ-ج ا أ
غ Òالرسصمية Ùليات  2017وع ÈاÙتجون عن
اسص-ت-ي-ائ-ه-م Ÿا وصص-ف-وه ب-ال-ت-زوي-ر ‘ ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
أاسص -ف -رت ع -ن ف-وز ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي بـ14
م -ق -ع -دا ‘ ب -ل -دي -ة ورق -ل-ة ي-ل-ي-ه ا◊زب ال-وط-ن-ي
ل-ل-تضص-ام-ن وال-ت-ن-م-ية بـ 8م -ق-اع-د وح-زب ال-ف-ج-ر
ا÷دي -د بـ 4م -ق -اع-د وح-رك-ة ›ت-م-ع السص-ل-م بـ3
’ولية.
’صصوات ا أ
مقاعد حسصب ﬁاضصر فرز ا أ

اÛالسس البلدية تسضتقطب أاصضوات الناخبÚ

كشصفت ا’نتخابات اÙلية التي جرت ،أاول أامسس ،مدى اهتمام اŸواطن Úباختيار ‡ثليهم ‘ اÛالسس اŸنتخبة
’د’ء بصصوتهم ‘
’ضصواء من نظÒتها الو’ئية نظرا ◊رصس الناخب Úعلى ا إ
’سصيما البلدية منها والتي سصرقت ا أ
’قدر على –قيق
’جدر وا أ
صصندوق ا’قÎاع ’ختيار رئيسس اÛلسس الشصعبي البلدي اŸقبل الذي يرون فيه ا أ
تطلعاتهم ’ سصيما ‘ ›ال التنمية اÙلية و–ريك اŸشصاريع اÛمدة وحل مشصاكلهم اليومية باعتباره أاقرب ‡ثل
لهم ‘ هيئة رسصمية.

«ألشش -عب» ت -اب -عت أل -ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة م-ن-ذ
ب -دأي -ت -ه -ا إأل-ى غ-اي-ة أل-ف-رز أل-ن-ه-ائ-ي وتسش-ل-ي-م
أل -م-ح-اضش-ر ورصش-دت ك-وأل-يسش-ه-ا ب-ب-ل-دي-ة ب-اب
أل -زوأر أل -ت -ي سش-ج-لت إأق-ب-ال م-حسش-وسش-ا ع-ل-ى
مرأكز ألقترأع منذ ألسشاعات أألولى ،حيث
ع -رفت م-رأك-ز ألق-ت-رأع ت-وأف-دأ غ-ي-ر م-ت-وق-ع
للناخبين ،لكن أألمر ألذي صشنع ألحدث هو
أل -مشش -ارك -ة أل -ك -ب -ي-رة ل-ل-رج-ال ب-ح-يث وصش-لت
مشش-ارك-ت-ه-م م-ا ي-ع-ادل ث-ل-ث-ي أل-ع-دد أل-مسش-ج-ل
ب-ق-ائ-م-ة أل-ت-وق-ي-ع-ات ف-ي ح-ي-ن ب-لغت مششاركة
أل -نسش -اء ث -لث أألسش -م -اء أل -مسش -ج -ل-ة حسشب م-ا
رصش - -دن - -اه ب - -م - -رأك - -ز ألق - -ت - -رأع م - -ق - -ارن - -ة
بالسشتحقاقات ألفارطة.
وعن كوأليسس ألعملية ألنتخابية فقد سشجلت
ب -ل -دي -ة ب -اب أل -زوأر ب -ب-عضس م-رأك-زه-ا غ-ي-اب
Óحزأب بالنسشبة للمجالسس
ألقائمة ألترتيبية ل أ
أل -ولئ -ي -ة وأل-ب-ال-غ ع-دده-ا  15ح-زب-ا م-قارنة
بالمجلسس ألبلدية ألتي كانت متوفرة وسشجلت
ت -ن-افسس  14ح -زب -ا ،م -ا دف -ع ب-ت-دخ-ل رؤوسش-اء
أل -م -رأك -ز م -ن خ Ó-ل ط-ل-ب-ه-ا وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى
مختلف مكاتب ألتصشويت.

اŸشضاحنات ب‡ Úثلي األحزاب تصضنع
ا◊دث

ف - -ي أل - -م - -ق - -اب - -ل صش- -ن- -عت أل- -مشش- -اح- -ن- -ات
وأل -م -ن -اوشش-ات أل-ح-دث ف-ي ألسش-ت-ح-ق-اق-ات
أل -م-ح-ل-ي-ة ب-ي-ن م-م-ث-ل-ي ألأح-زأب م-ا ت-ط-لب
ت -دخ -ل أع -وأن ألأم -ن ،ت-ع-ل-ق ألأم-ر ب-م-م-ث-ل
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،أل-ت-ج-م-ع ألوطني
ألديمقرأطي ووصشل ألأمر أإلى ألموؤطرين

ألذين طالتهم ألتهامات رغم حيادهم ما
جعلهم يدأفعون عن مكتب ألتصشويت ألذي
يوؤطرونه أمام ألمÓحظين ألخمسشة ،ما أدى
أإلى تدخل أعوأن ألأمن لإعادة بسشط ألأمن
وألهدوء.
ك- -م -ا ق -ام رئ -يسس أل -م -رك -ز أل -ذي ج -رت ب -ه
أل- -ح- -ادث- -ة ب- -ت- -ح- -ري -ر م -حضش -ر ب -ال -ح -ادث -ة
وأسش- -ت -ج -وأب أح -د أل -م -وؤط -ري -ن أل -ذي ك -ان
ضش -ح -ي -ة أل -م -ن -اوشش-ات أل-ت-ي ت-بّ-ي-ن أن-ه-ا ف-ي
أل -ح -ق -ي -ق -ة ه -ي ت -ن -افسس ب-ي-ن ح-زب ج-ب-ه-ة
ألتحرير ألوطني وجبهة ألقوى ألششترأكية،
على أعتبار تصشدر قائمة «ألأفافاسس» أحد
أل -م-ن-اضش-ل-ي-ن ألسش-اب-ق-ي-ن أل-م-حسش-وب-ي-ن ع-ل-ى
ألأف Ó-ن وأل -ذي غ ّ-ي -ر ح -زب -ه ك-ون-ه ل-م ي-ك-ن
رأضشيا على ترتيبه في ألحزب ألأم فاختار
ألخروج عنه ليحتضشنه ألأفافاسس ويفوز هو
برئاسشة ألمجلسس للمرة ألثانية.

التقشضف يطال وجبة اŸؤوطرين
م -ن أل -م -ع -روف أن ت -خصش-يصس وج-ب-ة غ-ذأئ-ي-ة
خ Ó-ل أل -ع -م -ل -ي -ة ألن -ت -خ -اب -ي-ة لضش-م-ان ب-ق-اء
ألمؤوطرين بمكاتب ألتصشويت غير أن ألبعضس
منهم لم يكن رأضشيا على مكوناتها ألمششكلة
من علبة تونة ومربعات ألجبن ،باإلضشافة إألى
علبة عصشير ،قارورة ماء صشغيرة ،ششكولطة،
بسشكويت وحبة مندرين ونصشف خبزة.
ورغ-م ح-رصس أل-م-ن-ظ-م-ي-ن ع-ل-ى ضش-مان وجبة
غذأئية متنوعة إأل أنها لم تنل رضشا ألمؤوطرين
ألذين أعتبروها غير كافية وباردة ،معلقين
بالقول« :ألتقششف يطال وجبة ألمؤوطرين» ،ما
دف -ع -ه -م ل -م-غ-ادرة م-ك-اتب ألق-ت-رأع م-ن أج-ل
ألغذأء وششرأء وجبات سشاخنة.

مفاجآات با÷ملة ‘ تيبازة

اأسص- - -ف - -رت ن - -ت - -ائ - -ج ال - -ف - -رز
ل-ل-م-ح-ل-ي-ات ب-ت-ي-ب-ازة ع-ن ب-روز
م- -ف- -اج- -اآت ب- -ا÷م -ل -ة  ⁄ت -ك -ن
م- -ت- -وق -ع -ة م -ن ذي ق -ب -ل وف -ق -ا
ل -ل -م -ع -ط -ي -ات اŸي -دان -ي -ة ال-ت-ي
راف- - - - -قت سصÒورة ا◊م - - - -ل - - - -ة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ا’أخÒة ،ف -ي -م -ا
ب -ل -غت نسص -ب-ة اŸشص-ارك-ة 43,32
ب- -اŸائ- -ة ب- -ال -نسص -ب -ة ل -ل -م -ج -لسس
ال- - - -و’ئ- - - -ي و 45,09باŸائة
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ج-السس الشص-ع-بية
البلدية.

تيبازة :عÓء ملزي

وكشش-فت أل-ن-ت-ائ-ج أل-م-وؤق-تة ألمعلن
عنها عن أنتفاضشة نسشبية لحزب
ألأف Ó- -ن أل- -ذي ف- -از ب- -رئ- -اسش- -ة 9
بلديات مقابل  8بلديات للغريم
ألأرن- -دي وأل- -ذي ت- -رأج- -ع بشش -ك -ل
م -ل -ح-وظ ه-ذه أل-مّ-ر ة م-ق-ارن-ة م-ع
نتائج محليات  2012فيما حقق
حزب ألحركة ألششعبية ألجزأئرية
ألمفاجاأة ألكبرى باعتÓئه عرشس
 6ب-ل-دي-ات أه-م-ه-ا ب-لدية ششرششال
ألتاريخية وتمكن حزب ألأفافاسس
أل -ذي ق ّ-د م ق -ائ-م-ة ت-رشش-ح وأح-دة
فقط من أفتكاك ألمرتبة ألأولى
وأل -ف -وز ب -رئ -اسش-ة ب-ل-دي-ة أل-ق-ل-ي-ع-ة
بحيث حظي ألنائب ألأول لرئيسس
ألبلدية ألسشابق عن حركة حمسس
ي- -وسش- -ف ق -وي -در ب -م -نصشب ق -ي -ادة
ألبلدية لفترة  5سشنوأت ألمقبلة،
كما حظي تكتل ألفتح ألذي يضشم
 6أح -زأب ب-ق-ي-ادة ح-زب أل-ع-دأل-ة

ألج-ت-م-اع-ي-ة ب-رئ-اسش-ة بلدية فوكة
أإضش -اف -ة أإل-ى أل-حصش-ول ع-ل-ى ع-دد
معتبر من ألمقاعد ببلديات أخرى
قّدم فيها ترششيحاته كبوسشماعيل
ألتي حصشل فيها على  4مقاعد
ك -م -ا ت -م-ك-ن ت-ك-ت-ل ت-اج م-ن أل-ف-وز
ب -ب-ل-دي-ة أل-دأم-وسس ب-اأقصش-ى غ-رب
ألولية وهي ألبلدية ألوحيدة ألتي
فاز بها ألتكتل من بين  3بلديات
ق ّ-د م ف -ي-ه-ا ق-وأئ-م-ه ف-ي-م-ا ح-اف-ظ
ح- -زب ألأرسش- -ي- -دي ع -ل -ى رئ -اسش -ة
ب -ل -دي -ة ح -ج -رة أل-نصس ب-الأغ-ل-ب-ي-ة
ألسشاحقة ،ويبقى ألخاسشر ألأكبر
في هذه ألمحليات حركة مجتمع
ألسشلم ألتي فقدت بلدية ألقليعة
ألإسش -ت -رأت -ي -ج -ي-ة ول-م ت-ت-م-ك-ن م-ن
ألفوز باأي بلدية أخرى على غرأر
ما حصشل لأحزأب أخرى محسشوبة

على ألتيار ألإسشÓمي.
أم -ا ب -ال -م-ج-لسس ألشش-ع-ب-ي أل-ولئ-ي
ف- -ق- -د حصش- -لت ألأف Ó-ن ع -ل -ى 14
م- -ق- -ع- -دأ ل- -ت- -ف -تك ب -ذلك ك -رسش -ي
أل- -رئ- -اسش- -ة م- -ق- -اب -ل  12مقعدأ
لÓ- -أرن- -دي و 5م-ق-اع-د ل-ل-ح-ركة
ألششعبية ألجزأئرية و 4مقاعد لكل
م-ن ألأرسش-ي-دي وأل-ج-ب-ه-ة أل-وطنية
ألجزأئرية فيما غاب عن ألمجلسس
ممثلو  6تششكيÓت أخرى كانت قد
شش - -اركت ب - -ق- -وأئ- -م- -ه- -ا ف- -ي ه- -ذأ
ألسشتحقاق على غرأر تكتل تاج
ألذي لم يتمكن من تجاوز ألحد
ألأدنى لÓأصشوأت وحركة ألإصشÓح
أل- -وط -ن -ي أل -ت -ي ت -رأج -ع وع -اوؤه -ا
ألنتخابي مقارنة مع ألتششريعيات
ألسشابقة.

اآلفÓن ‘ اŸقدمة والرندي ثانيا ‘ سضعيدة

“كن حزب جبهة التحرير الوطني بسصعيدة،
’و ¤ب- -اÛلسس الشص- -ع- -ب- -ي
م - -ن حصص - -د اŸرت- -ب- -ة ا أ
الو’ئي ‘ ا’نتخابات اÙلية ،حيث من ضصمن 39
م-ق-ع-دا ل-ل-م-ج-لسس ال-و’ئ-ي ،حصص-د  14م-ق-عدا‘ ،
انتظار ما سصتفسصر عنه التحالفات حول منصصب
رئ -يسس اÛلسس الشص -ع -ب-ي ال-و’ئ-ي ،واح-ت-ل ح-زب
التجمع الدÁقراطي «ا’رندي» اŸرتبة الثانية
Ãجموع  9مقاعد وا◊ركة الشصعبية ا÷زائرية
بـ  6مقاعد ‘ ح Úحصصد كل من حزب ا÷بهة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة «اف-ن-ج-ي-اسس»
وحزب تاج  5مقاعد بالتسصاوي.

ورڤلة :إÁان كا‘

وأششارت مصشادر محلية أنه وعلى إأثر جمع محاضشر
فرز أألصشوأت عبر  190مكتب إأقترأع ببلدية ورقلة
أقدمت  3أحزأب مششاركة في أنتخابات أعضشاء
ألمجلسس ألششعبي ألبلدي بورقلة ومكونة من ألحزب
ألوطني للتضشامن وألتنمية وحزب ألفجر ألجديد
وحركة مجتمع ألسشلم على تششكيل لجنة لصشياغة
ب -ي -ان ت-ن-دي-دي ول-ت-ق-دي-م أل-ط-ع-ون أم-ام أل-م-دأوم-ة
أل-م-ح-ل-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة ألعليا ألمسشتقلة لمرأقبة

إاقبال ﬁسصوسس على مكاتب ا’قÎاع بباب الزوار

سسعاد بوعبوشش

حياة  /ك

كان أإلقبال على صشناديق ألقترأع مقبول ششرق
أل-ع-اصش-م-ة ،خ-اصش-ة ف-ي أل-ف-ت-رة أل-مسش-ائ-ي-ة ،م-قارنة
بتششريعيات  4ماي ،غير أن ألملفت لÓنتباه ،أن
هناك بعضس ألناخبين في مرأكز بباب ألزوأر وباب
أل- -وأد وب -رج أل -ك -ي -ف -ان ،ل -م ي -ج -دوأ أن -فسش -ه -م ف -ي
ألسشجÓت ومنهم من وجد معلوماته ألششخصشية بها
بعضس أألخطاء وقد سشجلنا بعضس ألحالت كعينات،
أظ-ه-رت ت-قصش-ي-ر أل-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ى أل-ع-ملية في أدأء
مهامهم.
قالت سشيدة تقطن ببرج ألبحري توجهت إألى مركز
أل-تصش-ويت ألدأء وأج-ب-ه-ا ألن-ت-خ-اب-ي ،أن-ه-ا ف-وجئت
بعدم وجود أسشمها في ألسشجل ،وأكدت للموظفين
أنها ششطبت نفسشها بالبلدية ألتي كانت تقيم بها
سشابقا (ألقصشبة) ،إأل أنه لم يتم تسشجيلها في ألبلدية
أل -ت -ي ت -ق-ي-م ب-ه-ا ح-ال-ي-ا ،وق-د ح-اولت م-رأرأ إأق-ن-اع
أل -م -وظ -ف-ي-ن ب-ذلك ،ل-ك-ن-ه-ا ل-م ت-ف-ل-ح ،ف-ع-ب-رت ع-ن
أسشتيائها ،قائلة «طلب منا أدأء وأجبنا ألنتخابي
ولما لبينا لم نجد أنفسشنا مسشجلين ،متسشائلة ماذأ
يعني هذأ ؟».
ن -فسس أل -مشش -ك -ل ح -دث م -ع سش -ي -دة أخ -رى ب-م-رك-ز
ألتصشويت بباب ألوأد ألتي تعودت على ألنتخاب في

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألنتخابات بورقلة.
هذأ ويذكر أن عدد ألمقاعد ألمخصشصشة لنتخاب
أعضشاء ألمجالسس ألششعبية لبلدية ورقلة  33مقعدأ
من بينها  10للتمثيل ألنسشوي ،حسشب مدأومة ورقلة
ألتابعة للهيئة ألعليا ألمسشتقلة لمرأقبة ألنتخابات،

كما تجدر أإلششارة إألى أن ألنتائج أألولية أيضشا
كشش -فت ع -ن ف -وز أألف Ó-ن ف -ي أن -ت -خ-اب-ات أعضش-اء
ألمجلسس ألششعبي ألبلدي بكل من تقرت بـ 8مقاعد،
وفي بلدية سشيدي سشليمان أيضشا بـ 6مقاعد حسشب
مصشادر محلية.

06

سسعيدة :ج.علي

فيما حصشدت قائمة حزب جبهة ألتحرير
ألوطني ألخاصشة بالمجلسس ألششعبي ألبلدي
لغ-ل-ب-ي-ة ألمطلقة ،أين
ل-ع-اصش-م-ة أل-ولي-ة ،أ أ

لرندي بـ 7
تحصشلت على  19مقعدأ وأ آ
م---ق--اع--د وأل--ج--ب--ه--ة أل--وط--ن--ي--ة ل--ل--ع--دأل--ة
ألجتماعية بـ  4مقاعد وجبهة ألمسشتقبل
ب----ـ  3م--ق--اع--د ،نشش--ي--ر أن ع--دد م--ق--اع-د
ألمجلسس ألششعبي ألبلدي لعاصشمة ألولية
يضش--م  33م-ق-ع-دأ ،وي-ك-ون م-تصش-در قائمة
لفÓ--ن أل--م-دع-و «ويسس أل-ح-ب-يب» ب-ح-ك-م
أآ
لغ-ل-ب-ي-ة رئ-يسش-ا ل-ل-م-جلسس ألششعبي لبلدية
أأ
لششارة أن
سشعيدة عاصشمة ألولية ،تجدر أ إ
نسش--ب--ة أل--مشش--ارك-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أل--م--ح--ل--ي--ة ب--ولي--ة سش-ع-ي-دة ،ب-ل-غت 49.04
بالمائة بالمجلسس ألششعبي ألولئي ،فيما
بلغت نسشبة ألمششاركة بالمجالسس ألششعبية
أل-ب-ل-دية  16أل-ت-ي تضش-م-ه-ا ولي-ة سش-ع-ي-دة،
 49.73بالمائة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألموأفق لـ  06ربيع أأ’ول  1439هـ

وسصط ظروف تنظيمية ﬁكمة

إاقبال واسصع للمواطن Úعلى أاداء واجبهم النتخابي ببومرداسس
سص- -ج- -لت و’ي- -ة ب -وم -رداسس عÈ
ك- - -اف- - -ة م - -ك - -اتب ال - -تصص - -ويت 1075
اŸنتشصرة بÎاب الو’ية إاقبا’ كبÒا
’داء واج -ب -ه -م
م -ن ق -ب -ل اŸواط -ن Úأ
ا’ن-ت-خ-اب-ي وسص-ط ظ-روف ت-نظيمية
ﬁك -م -ة و‘ أاج -واء سص -اده -ا ال-ه-دوء
وال -ط-م-أان-ي-ن-ة ،وب-إارادة واضص-ح-ة م-ن
ق-ب-ل ال-ن-اخ-ب Úال-ذين توافدوا بقوة
ع-ل-ى صص-ن-ادي-ق ا’قÎاع ل-ل-مشص-اركة
وال -ت -ع -ب Òع -ن رغ -ب -ة اŸسص -اه-م-ة ‘
صصنع مسصتقبلهم واختيار ‡ثليهم ‘
اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة واÛلسس ال-و’ئ-ي
بكل حرية ودÁقراطية..

بومرداسس :ز /كمال

منافسصة ﬁمومة ب ÚأÎŸشصح‘ Ú
أل -ق -وأئ -م أŸت -ن -افسص -ة شص -ه -دت -ه -ا م -رأك-ز
وم -ك -اتب أل -تصص-ويت ب-ب-ل-دي-ات ب-وم-ردأسس
متخذة عدة أشصكال و ⁄تتوقف بتوقف
أ◊ملة ومرحلة ألصصمت أ’نتخابي وكذأ
دع- -وأت أŸنسص- -ق أل- -و’ئ- -ي ل- -ل- -م- -دأوم- -ة
أ’نتخابية مدأ Êحمادي ’حÎأم قوأعد
أل -ل -ع -ب -ة وŒنب ك -ل ع -م -ل -ي -ات أل -ت-ح-اي-ل
وﬁاولة ألتأاث Òعلى سصلوك ألناخب خارج
مكاتب أ’قÎأع وهذأ بالنظر إأ ¤أهمية
أŸوع -د ،ح -يث ت -وق -فت ““ألشص -عب““ خÓ-ل
أ÷ولة ألتي قادتنا إأ ¤بعضس أŸرأكز على
ب -عضس أل -ت -ج -اوزأت م-ن ق-ب-ل أÎŸشص-حÚ
أنفسصهم على غرأر مركز ﬁمد بوحاوشس
ب - -دأئ - -رة دلسس ب - -ل - -ج- -وء ب- -عضس ‡ث- -ل- -ي
أÎŸشصح Úإأ ¤توزيع ألقصصاصصات على
أŸوأط -ن Úب -ع -ي -دأ ع-ن أن-ظ-ار أŸرأق-بÚ
ألذين وزعتهم أŸدأومة ألو’ئية أŸشصكلة
من  7أعضصاء و 51ضصابطا عموميا ما بÚ
م- -وث -ق وﬁضص -ر قضص -ائ -ي ل -لسص -ه -ر ع -ل -ى
م -رأق -ب -ة سص Òأل -ع-م-ل-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م زي-ارأت
أسص -ت -ط Ó-ع -ي -ة Ÿرأك -ز أ’قÎأع أŸق-درة
بـ 241مركز إأ ¤جانب مرأقبي ألقوأئم
أŸشصاركة.
كما أجمع عدد من أÎŸشصح Úألذين

–دث -وأ ل -لشص -عب وم-ن-ه-م م-تصص-در ق-ائ-م-ة
ج-ب-ه-ة أل-ق-وى أ’شصÎأك-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة سص-يدي
دأود ﬁمد دومر ““أن ألعملية أ’نتخابية
جرت ‘ ظروف طبيعية عادية ما عدأ
ب-عضس أل-ت-ج-اوزأت ألشص-ك-ل-ي-ة أل-ت-ي أغ-ل-بها
صص -ادرة م -ن مÎشص -ح Úم-ت-ن-افسص Úخ-ارج
م-ك-اتب أل-تصص-ويت ب-ا’سص-ت-م-رأر ‘ ت-ع-ليق
أŸلصص -ق -ات وألضص -غ -ط ع -ل -ى أŸصص -وت““Ú
إأضص- -اف- -ة إأ ¤ب -عضس أŸن -اوشص -ات وأل -ت -ه -م
أŸتبادلة ب ÚأÎŸشصح ‘ Úعدم أحÎأم
ألسص Òأل-ع-ادي ل-ل-ع-م-ل-ي-ة وأل-تشص-ويشس ع-ل-ى
ألناخب÷ Úلب أك Èعدد من أأ’صصوأت،
وبعضس أÓŸحظات أŸسصجلة ‘ عدد من
أŸكاتب أأ’خرى كعدم وضصع أورأق بعضس
ألقوأئم وهي Œاوزأت تبقى شصكلية و’
ترقى إأ ¤درجة أ÷رم أ’نتخابي حسصب
‡ث -ل أŸدأوم -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة أل-ذي أك-د
ب - -اŸن- -اسص- -ب- -ة ““ أن أŸدأوم- -ة ت- -ل- -قت 14
إأخطارأ من قبل أأ’حزأب ألسصياسصية تتعلق
بتمركز أÎŸشصح Úعلى مسصتوى مرأكز
أل- -تصص- -ويت وه- -و م -ا ي -ع -ت Èوف -ق ق -ان -ون
أ’نتخابات إأخ ’Óبالنظام ألعام للعملية

ع Úالدفلى و الشصلف

اŸرأاة الريفية تصصنع اŸشصهد اإلنتخابي
’ن-ت-خ-اب-ي ب-و’ي-ت-ي
م -ي -ز اŸشص -ه-د ا إ
ع Úال -دف -ل -ى والشص-ل-ف حضص-ور اŸرأاة
ال-ري-ف-ي-ة ب-اŸداشص-ر والقرى على غÒ
العادة باŸقارنة مع العنصصر الرجا‹
ال - -ذي ب- -دا م- -ت- -ذب- -ذب- -ا ‘ السص- -اع- -ات
’و ،¤مع تسصجيل بعضس اÿروقات
ا أ
م- -ن ط- -رف ب- -عضس اÎŸشص- -ح Úوه -ذا
للتأاث Òعلى الناخب الذي  ⁄ينسصق،
‘ وقت كان العرسس مشصهودا ‘ أارياف
و’ية الشصلف .

ع Úالدفلي /الششلف :و.ي .اأعرايبي

ألصص-ورة أل-ت-ي رسص-م-ت-ه-ا أŸرأة أع-تÈه-ا
أÓŸح -ظ-ون ل-ل-مشص-ه-د أ’ن-ت-خ-اب-ي –دي-ا
ونضص-ج-ا إ’ث-ب-ات وج-وده-ا ب-ق-رى وم-دأشص-ر

ع Úأل- -دف- -ل- -ى ،ح- -يث  ⁄ت -ن -ت -ظ -ر أل -فÎة
أŸسص -ائ -ي-ة ك-م-ا ع-رف ع-ن-د ه-ذأ أل-ع-نصص-ر
ألصص- -امت ،ل- -ك -ن أن -ت -خ -اب -ات  23نوفمÈ
أخرجته عن صصمته كما سصجلناه ‘ تاشصتة
وب- -ن عÓ- -ل ووأد ألشص- -رف- -ة ووأد أ÷م- -ع- -ة
وتÈكان ÚوغÒها من ألبلديات ألنائية
أŸع -روف -ة ب -ت -ق -ال -ي-ده-ا و‰ط م-ع-يشص-ت-ه-ا
وت-رك-ي-ب-ت-ه-ا أأ’سص-ري-ة ،وهي نفسس أÓŸمح
وأإ’رأدة ألتي سصجلناها باŸناطق ألريفية
بو’ية ألشصلف خاصصة ع Úمرأن وألكرÁية
وحرشصون ووأد ألفضصة وألظهرة وتلعصصة،
ح - -يث سص- -ج- -لت ه- -ذه أŸوأق- -ف –و’ ‘
مشص- - - -ارك- - - -ة أŸرأة ب- - - -اŸق- - - -ارن- - - -ة م - - -ع
أإ’سص -ت -ح-ق-اق-ات أŸاضص-ي-ة خ-اصص-ة بـ 2012

األفÓن يعّزز مكانته بقوة ‘ اŸدية

تعزز التواجد القوي ◊زبي جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وال-ت-ج-م-ع ال-وط-ني
ال -دÁق -راط -ي ب -و’ي-ة اŸدي-ة ‘ ه-ذه
’فÓن لـ  35بلدية،
اÙليات بحصصد ا أ
’رندي
م-ت-ب-وع-ا ‘ اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ية با أ
بـنحو  20بلدية من ›موع  64بلدية،
ف- -ي -م -ا ن -الت تشص -ك -ي Ó-ت ك -ل م -ن ت -اج
وجبهة النضصال وحركة ›تمع السصلم
لبلديت Úلكل منها ،بينما فاز أايضصا كل
’فانا و–الف العدالة والنهضصة
من ا أ
وال-ب-ن-اء وق-ائ-م-ة مسص-ت-ق-ل-ة ب-ب-وغ-زول
ب-ل-دي-ة ل-ك-ل وح-داة م-ن-ها وهذا حسصب
’ولية اŸعلن عنها .
’رقام ا أ
ا أ
ت - - -وجت ه - - -ذه أÙل- - -ي- - -ات ‘ ›ال
أÛالسس ألشصعبي ألو’ئية بحصصد أ◊زب
أل-ع-ت-ي-د لـ 15م -ق-ع-دأ ،م-رف-وق-ا ب-ت-اج بـ 11
مقعدأ وأأ’رندي ‘ أŸرتبة ألثالثة بـ 10
م -ق-اع-د ،ف-ي-م-ا ن-الت ح-رك-ة أ’ن-ف-ت-اح 07
م -ق -اع -د ،م -ا سص -ي -ج -ع -ل رئ -يسس أÛلسس
ألشصعبي ألو’ئي ألسصابق عبد ألقادر شصقو

أك ÌأŸنتخب Úحظا ‘ أعتÓء كرسصي
أأ’بيوي بهذه ألو’ية ‘ حالة ما إأذأ ⁄
تسصفر عملية ألتحالف ألتي سصتضصطر إأليها
أأ’حزأب أأ’خرى للعب ضصد مرماه.
للعلم أرتفعت نسصبة أŸشصاركة ‘ هذه
أÙليات من  7.82إأ 45.56 ¤باŸائة ما
ب Úألسصاعة  11إأ ¤ألثامنة مسصاء وقت
غلق ألعملية أإ’نتخابية بالنسصبة للمجالسس
ألشص -ع -ب -ي -ة أل -ب -ل -دي -ة ،ك -م -ا ق -ف-زت نسص-ب-ة
أŸشص -ارك -ة ‘ أÛلسس ألشص-ع-ب-ي أل-و’ئ-ي
م -ن  0.54إأ 44.53 ¤ب -اŸائ-ة ‘ ن-فسس
ألتوقيت أŸقارن.
وتنافسس هؤو’ء ‘ هذأ أŸوعد ألهام
ع -ل -ى أسص -ت -م -ال -ة وع -اء أن -ت -خ -اب-ي ق-در بـ
 565863ناخب وناخبة ،جرت فيه ألعملية
أإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ع -ل -ى مسص-ت-وى  414مركز
أن -ت-خ-اب-ي و  1437م -ك -تب أقÎأع أشص-رف
على تأاطÒهم  22188مؤوطر و مؤوطرة.

اŸدية :ع.علياÊ

وألتشصريعيات.
وم- -ن ج- -انب آأخ -ر  ⁄تسص -ل -م أل -ع -م -ل -ي -ة
أإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة أل -ت -ي وف-رت ل-ه-ا ألسص-ل-ط-ات
ألو’ئية كل أإ’مكانيات ألÓزمة وألتأاطÒ
أÙك- - -م م - -ن ب - -عضس أÿروق - -ات أل - -ت - -ي
سصجلناها كتجوأل أÎŸشصح Úب Úمكاتب
ومرأكز أإ’نتخاب وهذأ بفكرة أإ’حتكاك
ب -اŸن -ت -خ -ب Úوأل -ت -أاث Òع-ل-ى أخ-ت-ي-ارأت-ه-م
وح -ري -ت -ه -م ،دون م-رأع-اة ق-وأن Úألصص-مت
أإ’ن -ت -خ -اب -ي أل -ذي Áن -ع ه -ذه ألسص -ل-وك-ات
وألتجاوزأت.
وم -ن ج -ه -ة أخ -رى ع -ل -م -ن -ا ب -تسص -ج -ي -ل
أع- -ت- -دأءأت ع- -ل -ى أŸؤوط -ري -ن ل -ل -ع -م -ل -ي -ة
أإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ل-ك-ن وج-ود أŸصص-الح أŸعنية
ح -ال دون أتسص -اع رق -ع -ة ه-ذه أŸم-ارسص-ات
ألÓقانونية ،باإ’ضصافة إأ ¤وجود خرق ‘
وضصع ألقوأئم حسصب ما تنصس عليه عملية
ألÎتيب ألقانونية ،لكن ◊سصن أ◊ظ ”
Œاوز هذه أŸشصكلة ومعا÷تها بهدوء ‘
بعضس مكاتب و’ية ع Úألدفلى.
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«الشصعب”” تنقل أاصصداء ﬁليات 2017بقسصنطينة

بلديات تتسصابق من أاجل انتزاع اÛالسس وقرى ترفع التحدي

شص-ه-دت و’ي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة توافدا
ﬁتشص- - - - -م - - - -ا ،صص - - - -ب - - - -اح أاول أامسس،
ل- -ل- -ن -اخ -ب Úع -ل -ى م -ك -اتب ا’قÎاع
خاصصة فئة النسصاء لÎتفع تدريجيا
ع -ن -د ال -ظ -هÒة و‘ اŸسص -اء ،وت -ق -در
الهيئة الناخبة بالو’ية بـ575921
ن- -اخب ي- -ت- -وزع -ون ع 210 Èمركز
اقÎاع وه -و م -ا ي-ع-ادل  1345مكتب
اقÎاع ،من بينهم  270522ناخبة و
 305399ناخب توجهوا إا ¤صصناديق
Óد’ء ب - - -أاصص - - -وات - - -ه- - -م
ا’قÎاع ل  - - -إ
واخ - -ت - -ي - -ار ‡ث - -ل - -ي- -ه- -م ‘ اÛالسس
ال -ب -ل -دي -ة واÛلسس ال -و’ئ -ي ،ح-يث
ق -ام -وا ب -ا’ن -ت -خ-اب ع 210 Èمركز
ان- -ت- -خ- -اب م- -ا ي- -ع -ادل  1345مكتب
موزع Úببلديات الو’ية.

قسشنطينة :مفيدة طريفي

أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ن-ظ-رأ ’ن-ت-ه-اء أ◊م-ل-ة ،م-ع
ت -أاك -ي-ده أن أل-ه-ي-ئ-ة بصص-دد إأع-دأد ت-ق-اري-ر
وإأجرأءأت Ÿعا÷ة هذه أŸسصأالة““.
كما كان أإ’جماع أيضصا من أŸشصاركÚ
وأÓŸح- -ظ Úل- -ه- -ذأ أŸوع- -د أل- -ه -ام““ أن
أ’ن -ت -خ -اب -ات أÙل -ي-ة وأل-و’ئ-ي-ة ع-رفت
إأق- -ب- -ا’ ومشص- -ارك -ة وأسص -ع -ة م -ق -ارن -ة م -ع
أ’سص -ت -ح -ق-اق ألسص-اب-ق ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤نسص-ب-ة
أŸشصاركة ألكبÒة باعتبارها –مل طابعا
أج -ت -م -اع -ي -ا وم-ط-ل-ب-ي-ا أيضص-ا ل-ل-م-وأط-نÚ
ألرأغب– ‘ Úسص Úوضصعيتهم أ’جتماعية
و–ريك وتÒة ألتنمية““.
مع أإ’شصارة أن ألهيئة أ’نتخابية بو’ية
ب- - -وم- - -ردأسس وصص- - -لت إأ 504069 ¤ألف
مسصجل من بينهم  223448نسصاء و280621
رج -ال م -وزع Úع-ل-ى  1075م-ك-تب و241
مركز ،فيما قام وأ‹ ألو’ية بأادأء وأجبه
أ’نتخابي Ãركز ألتصصويت علي حمدأن
حيث جدد باŸناسصبة ““تأاكيده على حسصن
ألتنظيم وأ’سصتعدأد ألتام إ’‚اح أŸوعد
‘ ظ- -روف ه -ادئ -ة ومشص -ج -ع -ة م -ع ح -ث -ه
أŸوأطن Úعلى ضصرورة ألتصصويت بقوة““.
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تقربت ““ألشصعب““ خÓل جولة أسصتطÓعية
قادتها إأ ¤أŸركز أ’نتخابي فرحات عباسس
ببلدية أÿروب ،من سصكان أŸنطقة ألذين
أك -دوأ أه -م -ي -ة أ’قÎأع خ -اصص -ة وأن أ÷زأئ-ر
–تاج Ÿوأطنيها لتحقيق أأ’من وأ’سصتقرأر،
ح -يث ع -رفت نسص -ب -ة أ’قÎأع ب-ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى
ألسصاعة أÿامسصة مسصاء  27باŸائة ،وهو ما
عكسس ألتوأفد ألكب Òللناخب.Ú
وقال أحد ألشصباب إأن أ’قÎأع هو وأجب
وطني و’بد علينا من أ’سصتجابة لندأء ألوطن
وبشصكل كب Òحتى نتمكن من صصيانة أمانة
ألشص -ه -دأء أأ’ب -رأر ،وه -و أ◊ال أل -ذي Ÿسص-ن-اه
ل- -دى دخ- -ول- -ن -ا م -رك -ز أل -تصص -ويت ح -يث ك -ان
أل -ت-وأج-د ألشص-ب-اب-ي وأل-نسص-ائ-ي ح-اضص-رأ ب-ق-وة،
أل-ت-ق-ي-ن-ا أ◊اج-ة سص-ل-ي-م-ة ك-م-اشس أل-ت-ي جاءت
رفقة ولدها كي تختار من Áثل أبناء شصعبها
وكما قالت جئت من أجل أ÷زأئر وأ÷زأئر ’
غ ،Òل -ي-ؤوك-د ل-ن-ا رئ-يسس أŸرك-ز أن-ه-م سص-ج-ل-وأ
توأفدأ مقبو’ أرتفع مسصاء ،فضص Óعن مركز
ألذكور أŸركزية ببلدية ديدوشس مرأد أÿاصس
بالرجال وألذي يتضصمن  3521كهيئة ناخبة و7
مكاتب ،حيث كانت نسصبة أ’قÎأع مرتفعة
سصيما من طرف ألشصباب ألذي كان يتوأفد
بقوة لصصناديق أ’قÎأع.
أك -د ل -ن -ا أح -د ألشص-ب-اب أن أل-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-تÈ
ضص -رورة ل -ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-غ-ي Òأل-ذي ب-إام-ك-ان-ه أن
يحسصن من وضصع ألبلدية ألتي –تاج أ’شصخاصس
يتمتعون با÷دية وألشصعبية ب ÚأŸوأطن.Ú
أك -د رئ -يسس أŸرك -ز ب -ودم -اغ أŸرك -زي-ة أن
نسصبة أ’قÎأع ترتفع دأئما بالفÎة أŸسصائية
سص -ي -م -ا ف -ي -م -ا ي -خصس ف -ئ -ة أل -نسص-اء ،وع-رفت
أأ’جوأء منذ ألصصبيحة مناوشصات ب Úأ◊زبÚ
ألعتيدين وتلخصصت ‘ ألغشس ومسصأالة ألرقابة
ودخول بعضس أÎŸشصحŸ Úكاتب أ’قÎأع ما
أسص- -ت- -دع- -ى ت- -دخ -ل مصص -ال -ح أأ’م -ن وإأح Ó-ل
ألنظام ،نفسس أأ’جوأء Ÿسصناها Ãركز مالك
بن نبي بعدد مسصجل Úيقدر بـ  ،2653أكد
رئ -يسس أŸرك -ز أن أأ’ج -وأء ع -ادي-ة سص-ي-م-ا م-ع
توفر أإ’مكانات أŸادية وألبشصرية ،أما على
مسصتوى أإ’قبال فقد أكد على حضصور مقبول
ومن أ÷نسص.Ú
لنتوجه بعدها نحو بلدية مسصعود بوجريو
و–ديدأ نحو مركز بيوضس صصالح ألذي شصهد
ه -و أيضص -ا ت -وأف -دأ م -ل -ح-وظ-ا وه-و م-ا أع-تÈه
رئيسس أŸكتب ألذي –دث معنا أنه أمر ⁄
ي -ك -ن م -ت-وق-ع-ا سص-ي-م-ا م-ع أل-ت-خ-وف م-ن شص-ب-ح
أŸق -اط-ع-ة ،إأ’ أن أل-ب-ل-دي-ة Ãشص-ات-ي-ه-ا ألسص-ت-ة
ع - -رفت مشص- -ارك- -ة ﬁف- -زة وه- -و م- -ا أك- -دت- -ه
أإ’حصصائيات ألو’ئية أأ’ولية حيث تصصدرت
ب -ل -دي -ة مسص -ع-ود ب-وج-ري-و أŸرأتب أأ’و ¤م-ن
حيث أŸشصاركة بتسصجيلها نسصبا عالية مقارنة

Ãق- -ر أل- -و’ي- -ة وأل -ب -ل -دي -ات أÛاورة ،وه -ي
أل- -نسص- -ب -ة أل -ت -ي ك -انت ن -ت -ي -ج -ة حب أل -ت -غ -يÒ
أ◊ضصاري وألرأقي حتى بأابعد قرية بالو’ية،
ح -يث أك -د أŸوأط -ن -ون ب -ه-ذه أل-ب-ل-دي-ة وع-ل-ى
رأسصهم شصباب أŸنطقة على حتمية أ’نتخاب
كفرصصة للتقدم ولو بخطوأت قد تكون إأضصافة
‚Óازأت أل -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا أل -بÓ-د ‘ أآ’ون-ة
ل -إ
أأ’خÒة.
من جهتهم ،سصكان بلدية ““أو’د رحمون ““
ألتي تبعد عن مقر ألو’ية بـ  30كلم ،تصصدرت
أŸرتبة أأ’و ¤منذ أنطÓق عملية ألتصصويت
وأل -ت -ي ب -ل -غت Ãرك -ز أل -تصص -ويت ““غ-رأب““ م-ع
أنتهاء عملية أ’قÎأع نسصبة  50باŸائة وألذي
عرف توأفدأ كبÒأ منذ ألسصاعات أأ’و ¤من
ألصصباح““ ،ألشصعب““ –دثت مع سصكان أŸنطقة
عن عملية أ’نتخاب ونقلوأ ع ÈمنÈنا حبهم
للوطن ألذي يسصتحق حسصبهم أن يقفوأ بجانبه
‘ أأ’وق -ات أل -عصص -ي-ب-ة وح-م-اي-ت-ه م-ن ك-ل م-ن
يÎبصس به شصرأ.
وحوأ‹ ألسصاعة ألرأبعة مسصاء توجهنا نحو
ب -ل-دي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة و–دي-دأ ب-اŸرك-ز أل-ك-ائ-ن
Ãتوسصطة حمودي ألسصعيد بالقطاع أ◊ضصري
سصيدي مÈوك وألذي يعت Èمن أك ÈأŸرأكز
أ’نتخابية بالبلدية كونها –وي هيئة ناخبة
تقدر بـ  980ناخب ،حيث وÃجرد دخولنا
ل-ل-م-رك-ز ’ح-ظ-ن-ا أŸشص-ارك-ة أل-ف-عالة وأإ’قبال
أÙفز للشصباب نحو مكاتب أ’قÎأع وألذين
–دث -وأ لـ ““ألشص -عب““ ع -ن ضص -رورة أ’ن -ت -خ -اب
Ÿوأصص -ل -ة مسص -ار أل -ت -ن -م -ي-ة ب-ال-وط-ن ،وحسصب
رئيسس أŸركز فإان ألعملية أ’نتخابية كانت
ت -بشص -ر Ãشص -ارك-ة أك ‘ Ìألسص-اع-ات ألÓ-ح-ق-ة
وهو ما –قق ،كما توجهنا نحو أحد أŸرأكز
أل-ت-ي أن-ع-دمت ب-ه-ا أŸك-اتب أل-رج-ال-ي-ة وأل-تي
كانت على رأسصها ““مدرسصة عبد أÛيد عبد
أ◊ق““ أل -ك -ائ -ن -ة ب -ح-ي أل-دقسص-ي وأل-ت-ي ك-انت
ألشصريحة ألنسصوية به متفوقة بطريقة عالية
وهو ما يعكسس أŸشصاركة إ’حدأث ألتغي Òهذأ
‘ ظل فتح أÛال للمرأة لدخول أŸعÎك
ألسصياسصي.

هيئة مراقبة النتخابات تسصجل خروقات
وŒاوزات باŸراكز
أك -دت م -نسص -ق -ة أŸدأوم -ة ل -ل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسص -ت -ق -ل -ة Ÿرأق -ب -ة أ’ن -ت -خ -اب -ات ح -ك-ي-م-ة
بعطوشس لـ ““ألشصعب““ تسصجيل Œاوزأت منذ
ألسص -اع -ات أأ’و’ ¤ن -ط Ó-ق ع -م -ل-ي-ة أ’قÎأع
Œاوزت  40حالة إأخطار نتج عنها  24قرأرأ
وإأصص -دأر  9إأشص -ع-ارأت ،ف-ف-ي أŸرح-ل-ة أأ’و¤
وقفت ألهيئة ع Èمسصاعديها أŸنتشصرين عÈ
إأق -ل -ي -م أل -و’ي -ة ع -ل -ى أÿروق-ات وأل-ن-ق-ائصس
أŸسصجلة منذ صصبيحة أ’قÎأع وألتي “ثلت
‘ ع -دم تشص -م -ي -ع ألصص -ن -ادي -ق ،ع -دم أإ’ق-ف-ال
بوجود قفل ،Úتعليق قائمة أŸؤوطرين ،غياب
ب- -عضس أل- -ك- -ت- -اب Ãرأك- -ز أ’قÎأع وأل- -ت -ي ”
ألفصصل فيها مباشصرة بإاصصدأر قرأرأت تأامر
ف -ي -ه -ا أŸسص -ؤوول رئ -يسس أŸرك -ز ب -ال -ك-ف ع-ن
أرت - -ك- -اب أıال- -ف- -ات ،ه- -ذه أأ’خÒة أل- -ت- -ي
“ح - -ورت ح - -ول ع - -دم ألسص - -م - -اح Ÿرأق- -ب- -ي
أأ’حزأب بالدخول للمرأكز أ’نتخابية ،فضصÓ
عن تلقيهم إأخطارأت تتعلق بسصلوكات عنيفة
دأخل أŸركز ،مؤوكدة ‘ ذأت أ◊ Úأنه ”
ألتصصدي Ÿثل هذه ألتجاوزأت حسصب ما Áليه
ألقانون.
Óشصارة ،فقد كشصفت أŸنسصقة أنه مقارنة
ل إ
مع أ’نتخابات ألتشصريعية فإان ﬁليات 2017
سصجلت خروقات كثÒة ومنذ أنطÓق عملية
أ’قÎأع وه- -و م -ا رب -ط -ت -ه ذأت أŸصص -در أن -ه
ي -رج -ع ل -ك -ون أ’ن -ت -خ -اب-ات أÙل-ي-ة ت-رت-ب-ط
أرت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا ب-اŸوأط-ن سص-ي-م-ا فيما يخصس
أÛالسس ألبلدية.

ا’نتخابات اÙلية جرت ‘ ظروف جيدة ببجاية

األفافاسس يظفر بحصصة األسصد ‘ اÛالسس البلدية واÛلسس الولئي
تصص - -در ح - -زب ج - -ب - -ه - -ة ال - -ق - -وى أÛالسس ألبلدية  44.32باŸائة ،فيما ”ّ
ا’شصÎاك- -ي- -ة الÎت- -يب سص -واء ع -ل -ى تسصجيل  37.52باŸئة باÛلسس ألشصعبي
مسصتوى اÛالسس البلدية أاو باÛلسس أل- -و’ئ- -ي ،وحصص- -د ح- -زب أأ’ف -اف -اسس 21
الشص- -ع- -ب -ي ال -و’ئ -ي ،وب -ل -غت نسص -ب -ة مقعدأ ‘ أÛلسس ألو’ئي من أصصل 43
اŸشص- -ارك- -ة ‘ ا’ن- -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة مقعدأ ،و‘ أŸرتبة ألثانية حزب ألتجمع
 44.80ب-اŸائ-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-مجالسس ألدÁقرأطي بـ 10مقاعد ،جبهة ألتحرير
الشص -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي-ة ‘ ،ح Úب-ل-غت ألوطني ‘ أŸرتبة ألثالثة بـ  07مقاعد،
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ج-لسس ال-و’ئي  37.58وألقائمة أ◊رة ““معا لبناء أŸسصتقبل““ بـ 5
باŸائة.
مقاعد.
وأف - - - -رزت صص - - - -ن- - - -ادي- - - -ق أ’قÎأع ‘
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصس أÛالسس ألشص- -ع- -ب -ي -ة
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات أÙل- -ي- -ة ،تصص- -در ح- -زب أل -ب -ل -دي -ة ،ف -ق-د ظ-ف-ر ح-زب ج-ب-ة أل-ق-وى
أأ’فافاسس ألريادة ‘ أÛالسس ألبلدية ،أ’شصÎأك - - - -ي - - - -ة بـ 19ب -ل -دي -ة ،أأ’رسص-ي-دي
حيث بلغت نسصبة أŸشصاركة ‘ أنتخابات 13بلدية ،أأ’فÓن بـ  4بلديات– ،الف تاج

ببلديت ،Úأأ’رندي ببلديت ،Úحزب ألعمال
ب -ل -دي -ة وأح -دة ،ح -زب أ◊رك -ة ألشص-ع-ب-ي-ة
أ÷زأئرية بلدية وأحدة ‘ ،ح Úأ◊رة 9
بلديات.
ه -ذأ ،وق -د ت -وج -ه صص -ب -ي -ح-ة أÿم-يسس
أل -ن -اخ -ب -ون ب -و’ي -ة ب -ج-اي-ة ،ن-ح-و م-رأك-ز
Óد’ء ب- -أاصص- -وأت- -ه -م وأخ -ت -ي -ار
أ’قÎأع ل - -إ
مÎشص -ح -ي -ه-م وكّ-ل-ه-م أم-ل ‘ غ-د أفضص-ل،
ح -يث ج -رت أل -ع -م-ل-ي-ة ‘ ظ-روف حسص-ن-ة
ميزها ألهدوء وأ’سصتقرأر ،وهذأ ما كان
جليا ووأضصحا منذ فتح مرأكز ألتصصويت
ع -ن-د ألسص-اع-ة أل-ث-ام-ن-ة صص-ب-اح-ا إأ ¤غ-اي-ة
نهاية ألعملية.

السسبت  2٥نوفمبر  20١7م
الموافق لـ  06ربيع األول  ١٤39هـ

»æWh

جهوا بقّوة إا ¤مراكز ا’قÎاع ‘ سساعات مبّكرة
تو ّ

ذوو الحتياجات اÿاصّسة ،النّسساء والعجزة  ⁄يتأاّخروا عن النتخاب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ‘ %٥٥ .٦٣اÛالسس البلدية و ‘ %٥1 .٨٣الو’ئية

سسكان األوراسس يصسّوتون لصسناعة اŸسستقبل

بلغت نسسبة التصسويت ‘ ا’نتخابات اÙلية بو’ية معسسكر النهائية بعد غلق اŸراكز نسسبة  %٤٣ ،٤٢بالنسسبة
للمجالسس البلدية و %٤٢ ،٨٤بالنسسبة للمجلسس الو’ئي ،حيث عرفت مراكز التصسويت Ãختلف تراب الو’ية
والبالغة  ٣11مركز اقÎاع إاقبا’ مسستحسسنا ‘ فÎة الصسبيحة ،طبعه إاقبال اŸواطن Úمن شسريحة ذوي ا’حتياجات
اÿاصسة ،كبار السسن وحتى العنصسر النسسوي الذي صسنع ا◊دث خÓل تأاديته الواجب ا’نتخابي الوطني ‘ سساعات
مبكرة من يوم ا’قÎاع.
التشسكيلت ا◊زبية غاب
م - -ن- -ه- -م ع- -ن الل- -ت- -ح- -اق
Ãك - -اتب ال- -تصس- -ويت 2١0
م- - -لح- - -ظ إاضس- - -اف - -ة إا¤
 ١١677م- -ؤوط -ر Ãراك -ز
ومكاتب التصسويت.

معسسكر:
أام ا.Òÿسس

«الشس-عب““ ،سسّ-ج-لت
ان- -ط- -ب- -اع- -ات ب- -عضس
الناخب Úعلى مسستوى
بلديات الولية وبعضس
Œم-ع-ات-ه-ا السس-ك-ان-ي-ة
التي تباينت بها نسسب
ال -تصس -ويت ‘ ،م -رك-ز
ال- -تصس- -ويت ب- -وه- -لل
ا◊اج ب - -ق - -ري- -ة أاولد
بوهلل.
‘ بلدية اŸامونية
التقينا عجوزا طاعنة
‘ السس- -ن ت- -ب- -ل- -غ م -ن
العمر  80سسنة جاءت
ب -ع-د ال-ظ-هÒة ل-ت-ؤودي
واجبها الوطني ،حيث
ذكرت ا◊اجة ملحة
ب - -وح - -اوي - -ة أان- -ه- -ا ⁄
ت-ت-خ-ل-ف ي-وم-ا ع-ن واجب الن-ت-خ-اب ،وم-ث-ل-ها
السسيد عبد القادر  83سسنة الذي التقينا به
Ãركز النتخاب الشسيخ بوراسس وطلب منا أان
نوجه رسسالة للسسلطات العليا ‘ البلد قائل:
““ل-ق-د أاّدي-ن-ا واج-ب-ن-ا ن-ري-د أاشس-خ-اصسا يخدمون
البلد حقيقة وبنية صسادقة““ .أاما ““أام23 ،““Ú
سس-ن-ة ،اŸع-اق ح-رك-ي-ا ،ال-ذي ال-ت-ق-ي-ن-اه Ãرك-ز
مكيد مكي ببلدية الكرط ،حاول Œاوز ﬁنته
‘ وفاة والده يوم Úقبل يوم النتخاب ،قال
إان -ه رغ-م اإلع-اق-ة وال-ظ-رف ال-ع-ائ-ل-ي اÿاصس
لدلء بصسوته ،موضسحا أانه سسينتخب
قدم ل إ
ألول مرة ›يبا على أاسسئلتنا أان النتخاب
واجب وط- -ن- -ي ولب- -د أان ي- -ك- -ون اŸسس -ؤوول -ون
اŸق -ب -ل -ون ع -ل -ى ب-ل-دي-ة ال-ك-رط ‘ اŸسس-ت-وى
وعادل Úمع جميع شسرائح اÛتمع.
م -ث -ل ه -ذه الن -ط -ب -اع -ات ال -ت -ي سس-ج-ل-ت-ه-ا
““الشسعب““ ،شسملت تقريبا رأاي جميع من وقع
ع -ل -ي -ه-م السس-ت-ط-لع ي-وم القÎاع ،ال-ذي ك-اد
يخيم عليه شسبح العزوف عن تأادية الواجب
ال- -وط -ن -ي ،ح -يث ك -ان اإلق -ب -ال ع -ل -ى م -راك -ز
النتخابات متباينا ب Úمراكز عجت بالناخبÚ
لت ب- -اŸؤوط- -ري- -ن واŸراق- -بÚ
وأاخ- -رى ام- -ت - -أ
واألط- -ف- -ال اŸراف- -ق Úألول -ي -ائ -ه -م ‘ أاغ -لب
ا◊الت ،وعن هذه الظاهرة أاكدت لنا السسيدة
““خديجة  -ب» 6٥ ،سسنة ،التي كان يرافقها
ثلثة من أاحفادها Ãركز النتخاب نواري
ح-م-و ب-ال-ق-ري-ة ال-ف-لح-ي-ة ‘ ضس-واح-ي م-دينة
م- -عسس- -ك- -ر ،أان ذلك ي- -ع- -د ن -وع -ا م -ن الÎب -ي -ة
والتدريب على تأادية اللتزامات والواجبات
ال-وط-ن-ي-ة ،أام-ا شس-ري-ح-ة أاخ-رى م-ن اŸواط-نÚ
Ãعسس -ك -ر ال -ت-ي  ⁄ت-ن-ت-خب ووجب اسس-ت-ط-لع
رأايها على غرار سسائق سسيارة األجرة ““ﬁمد““
 36سسنة ،قال معبّرا عن رأايه ‘ سسبب عدم
توجهه للنتخاب أانه ل Áلك بطاقة الناخب
ول يهمه من سسيكون رئيسسا للبلدية إاضسافة إا¤
جملة النتقادات التي وجهها للمنتخب ÚبنÈة
ال- -غضسب ““ك- -ل- -ه- -م سس- -واسس -ي -ة وج -اؤووا ÿدم -ة
مصسا◊هم““.

نتائج الفرز األو‹ نكسسة
لأÓفÓن وضسربة موجعة
لأÓرندي

ع-م-وم-ا مضست ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-ابية بولية
معسسكر ع ÈاŸناطق التي تفقدتها ““الشسعب““،
خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-اط-ق ال-نائية ‘ ،أاجواء
قريبة إا ¤الحتفال Ãناسسبة وطنية ،عدا ما
سس -ج -ل م -ن تصس -رف -ات غ Òلئ-ق-ة ل-ع-راك بÚ
مÎشسح ‘ Úبعضس اŸراكز النتخابية ،مثل
م -ا ح -دث ‘ صس -ب -ي -ح -ة ي-وم القÎاع ب-ب-ل-دي-ة
السسهايلية ‘ دائرة تيغنيف ،وبعضس التصسرفات
األخ -رى ال-ت-ي ع-م-د إال-ي-ه-ا ب-عضس اÎŸشس-حÚ
الذين بدوا وكأاّنهم يÎصّسدون للناخب Úأامام
م- -راك -ز الن -ت -خ -اب ‘ خ -ط -وة أاخÒة ل -كسسب
أاصس -وات-ه-م ق-ب-ل أان يّ-ت-خ-ذ ال-ن-اخ-ب-ون ق-راره-م
األخÃ Òك- -اتب ال- -تصس- -ويت ،ع -ن ذلك ت -ك -ون
ب-عضس ال-تشس-ك-ي-لت ا◊زب-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا م-ك-تب
جه  7إاخطارات Ÿداومة
حركة حمسس قد و ّ
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ‘ شس-أان
Œم - -ه - -ر ب - -عضس اÎŸشس - -ح Úأام- -ام م- -راك- -ز
النتخاب بعدد من اŸناطق وقيامهم بتوجيه
الناخب ‘ ،Úح Úتكون مداومة الهيئة العليا
Ÿراق -ب -ة الن -ت -خ -اب -ات ق -د ات -خ -ذت ن -ح -و 6
ق -رارات ‘ شس -ان إاخ -ط -ارات ق -دم-ه-ا ‡ث-ل-ي
التشسكيلت ا◊زبية أامامها متعلقة بالكف عن
تصس- -رف- -ات ال- -لصس- -ق ال- -عشس- -وائ- -ي وال- -دع -اي -ة
النتخابية داخل مراكز القÎاع ،إاضسافة إا¤
تدخل تلقائي منها Ÿعا÷ة شسبهة قيام أاحد
رؤوسس -اء اŸراك -ز ب -ب -ل -دي-ة ب-وه-ن-ي ب-ال-بصس-م ‘
سس -ج -ل ال -ن-اخ-ب Úح-يث ج-اءت ن-ت-ائ-ج –ق-ي-ق
الهيئة ‘ القضسية سسلبية.
‘ سسياق ذي صسلة ،سسجلت مصسالح التنظيم
والشس -ؤوون ال-ع-ام-ة Ãعسس-ك-ر  ٥60 .288ناخب
ون-اخ-ب-ة م-ن ب-ي-ن-هم  9770مسس -ج-ل ج-دي-د ‘
القوائم النتخابية ،سسيدلون بأاصسواتهم اليوم
لصس -ال -ح ‡ث-ل-ي-ه-م ب-اÛالسس اÙل-ي-ة ،ح-يث
ت -ن-افسست  ١3تشس-ك-ي-ل-ة ح-زب-ي-ة ع-ل-ى م-ق-اعد
اÛلسس الولئي ،و 293قائمة –ت لواء هذه
التشسكيلت ا◊زبية تسسابقت نحو  73١مقعد
لـ› ٤7لسسا شسعبيا بلديا ‘ ،ح Úأاحصست ذات
ا÷هة اإلدارية نحو  227١مراقب ıتلف

ويكون  2٤330٤ناخب
ق -د أادل -وا ب -أاصس -وات -ه-م ‘
الن- -ت- -خ- -اب- -ات اÙل- -ي- -ة
Ãعسس- - -ك- - -ر ب- - -ال - -نسس - -ب - -ة
للمجالسس الشسعبية البلدية
و 2٤0007ناخب للمجلسس
ال- -ولئ -ي ،ح -يث أاظ -ه -رت
ن -ت -ائ -ج ال -ف -رز األول-ي-ة ‘
ب - -عضس اŸن- -اط- -ق ت- -ق- -دم
تشسكيلت حزبية توصسف
ب- -األح- -زاب ال -ف -ت -ي -ة ع -ن
غÒها من األحزاب ذات الوعاء النتخابي
الواسسع ،مثل ‘ بلدية الكرط حازت ا◊ركة
الشسعبية على غالبية اŸقاعد ،و“ّكنت نفسس
التشسكيلة ا◊زبية من حصسد اŸرتبة الثانية
بعد حزب جبهة التحرير ببلدية معسسكر إا¤
جانب حركة حمسس ‘ ،ح Úتراجع نصسيب
ح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي ال-دÁق-راط-ي م-ن
اŸقاعد Ãجلسس بلدية معسسكر إا ٥ ¤مقاعد
و“كن حزب ا◊رية والعدالة ألول مرة من 3
مقاعد Ãجلسس بلدية معسسكر حيث افتكت
جبهة التحرير الوطني  ١3مقعدا من أاصسل 33
مقعدا و 6مقاعد لكل من ا◊ركة الشسعبية
وحركة حمسس ،عموما يكون ا◊زب العتيد قد
ف -ق-د ع-ددا م-ن م-ق-اع-ده واÛالسس ال-ب-ل-دي-ة
التي كان يسسيطر عليها ‘ العهدة اŸاضسية
حيث بسسط سسيطرته على  ١٥بلدية فقط من
أاصس -ل  22ب-ل-دي-ة ت-رأاسس-ه-ا سس-اب-ق-ا ،وه-و ع-دد
البلديات التي –صسل عليها حزب األرندي
ال- -ذي ت- -ل- -ق -ى ضس -رب -ة م -وج -ع -ة ‘ ع -دد م -ن
ال -ب -ل -دي -ات وع-ل-ى مسس-ت-وى اÛلسس الشس-ع-ب-ي
الولئي أايضسا حيث –صسل األرندي على 9
مقاعد باÛلسس مقابل  9مقاعد –صسلت
عليها ا◊ركة الشسعبية و 6مقاعد حصسدتها
حمسس و◊ ٥زب العمال الذي دخل اÛلسس
الولئي ‘ هذه النتخابات من أابواب واسسعة،
أام- -ا ب- -ال- -نسس- -ب -ة ل -نصس -يب ح -زب األف -لن م -ن
اŸق -اع -د داخ -ل اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ولئ -ي
Ÿعسس -ك -ر ي -ك -ون ا◊زب ال -ع -ت -ي-د ق-د ت-ع-رضس
لنكسسة ل مثيل لها بÎاجع تأاثÒه على رئاسسة
اÛلسس ،حيث حصسد  ١١مقعد فقط من
أاصسل  ٤3ولو أانه يتصسدر ترتيب التشسكيلت
ا◊زب -ي -ة اŸت -ن -افسس -ة ،إال أان ا◊زب ال -ع-ت-ي-د
مضسطر للدخول ‘ مفاوضسات و–الفات مع
باقي التشسكيلت ا◊زبية لسسÎجاع سسيطرته
على اÛلسس الولئي ،األمر الذي سستكشسف
عنه األيام واألسسابيع اŸقبلة.

نسسبة اŸشساركة بلغت  %٤٨ .٥٥باÛلسس الو’ئي و %٤٩ .٧٧بالبلدي

األرندي يفوز بـ 13بلدية واألفÓن بـ ‘ 10سسكيكدة
’ول-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أاف -رزت ال -ن -ت -ائ -ج ا أ
’ول ،ع -ل -ى
اÙل- -ي- -ة ال- -ت- -ي ج- -رت ،أامسس ا أ
تصسّدر حزب التجمع الوطني الدÁقراطي
ب-حصس-ول-ه ع-ل-ى  1٣ب -ل -دي-ة م-ن ›م-وع ٣٨
ب -ل -دي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى و’ي -ة سس -ك -ي -ك-دة،
متبوعا بحزب جبهة التحرير الوطني بـ 10
›السس ب-ل-دي-ة ،ث-م ح-رك-ة ›ت-م-ع السس-لم
› 0٤السس ،وح -زب ال -ع-م-ال › 0٣السس،
ونفسس ا◊صسة –صسل عليها حزب جبهة
اŸسس -ت -ق -ب -ل ،أام -ا ا’–اد م -ن أاج-ل ال-ن-هضس-ة
ال -ع -دال -ة وال -ب -ن -اء ف -ل -م ي-ت-حصس-ل إا’ ع-ل-ى
›لسس Úشس -ع -ب -ي Úف -ق-ط ،واŸف-اج-أاة ك-انت
ال -ق -ائ -م -ة ا◊رة ال -وح -ي-دة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
ال-و’ئ-ي ب-ب-ل-دي-ة الشس-راي-ع ب-غ-رب سسكيكدة
ال -ت -ي رف -عت ال -ت -ح-دي و“ك-نت م-ن ال-ف-وز
Ãق- -ال- -ي- -د ال- -ب- -ل -دي -ة ،ك -م -ا –صس -ل ح -زب
التحالف الوطني ا÷مهوري على ›لسس
’مر لتشسكيلة –الف
بلدي واحد ،ونفسس ا أ
تاج.

بينت النتائج األولية أان الرندي بسسكيكدة،
تلقى ضسربة قوية من ا÷هة الغربية من الولية
على غرار القل ،وبلديات دائرة أاولد اعطية
ال-ت-ي اخ-ت-ارت ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير الوطني،
بعدما كانت مسسÒة من ““الرندي““ ،وحافظ
ع -ل -ى ب -ل -دي -ات ان -تشس -اره اŸع-ه-ود ك-ب-ن-ي زي-د،
لصسوات
كركرة“ ،الوسس ،كما أان عملية الفرز ل أ
بعاصسمة الولية اسستغرقت وقتا كبÒا ،حيث أان
كل البلديات انتهت من العملية قبل منتصسف
الليل ،وكانت القوائم الفائزة معروفة إال ببلدية
سسكيكدة وقائمة اÛلسس الولئي التي اسستمر
التجاذب بخصسوصسها إا ¤مطلع النهار ،لتتشسكل
بالولية طبقة سسياسسية متعددة الطياف وذلك
ب-ت-ق-ه-ق-ر األح-زاب ال-ت-ي ك-انت مسس-ي-ط-رة ع-لى
اŸشس- -ه- -د السس- -ي- -اسس- -ي اŸت- -م- -ث -ل -ة ‘ ح -زب -ي
““األرندي““ و«الفلن““.
لشس -ارة ،الق -ب -ال ع -ل -ى م -ك -اتب القÎاع
ل -إ
ع -رف م -ن -ح -ن-ى تصس-اع-دي-ا Ãخ-ت-ل-ف اŸراك-ز
الن-ت-خ-اب-ي-ة بسس-ك-ي-ك-دة ،ف-بعد العاشسرة صسباحا

لدلء بصسوتها من
توافدت جموع اŸواطن Úل إ
اجل اŸشساركة ‘ اختيار ‡ثلها ‘ اÛالسس
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة واÛلسس الشس-ع-ب-ي الولئي،
ح -يث  ⁄ت -ت -ج -اوز نسس -ب -ة اŸشس-ارك-ة ‘ ح-دود
ا◊ادية عشسر  ٤ .٥١باÛلسس الشسعبي الولئي
Ãشس -ارك -ة وصس -لت إا 27٥37 ¤ن -اخب م -ن بÚ
اŸسسجل Úالبالغ عددهم .6١0267
أام -ا نسس -ب -ة اŸشس -ارك-ة ب-اÛالسس الشس-ع-ب-ي-ة
البلدية فقد بلغت حينها نسسبة اŸشساركة ٤ .66
Ãشس -ارك-ة  28٤29ن -اخب ،لÎت -ف -ع ال-نسس-ب-ة ‘
حدود اÿامسسة مسساء ،ا 32 .92 ¤باÛلسس
الولئي ،و 33 .08باÛالسس البلدية ،وتسستقر
‘ نهاية القÎاع ‘ حدود  ٤8 .٥٥باŸائة
الذي يعادل  296287مشسارك ،وذلك باÛلسس
الشسعبي الولئي ،و ٤9 .77باŸائة أاي Ãشساركة
 303707ناخب باÛالسس الشسعبية البلدية.

سسكيكدة :خالد العيفة

’وراسس
ك - -ان سس - -ك - -ان ع - -اصس - -م- -ة ا أ
’ول ،ع-ل-ى م-وع-د م-ع
ب -ات -ن -ة ،أامسس ا أ
صس-ن-اع-ة صس-ف-ح-ة أاخ-رى م-ن صس-فحات
مسس-ت-ق-ب-ل ا÷زائ-ر ال-زاه-ر ،ب-ت-ج-ديد
اÛالسس ال-ب-ل-دي-ة واÛلسس ال-و’ئ-ي،
ح -يث Ãج -رد ف -ت -ح م-ك-اتب ا’قÎاع
ت-واف-د ال-ن-اخ-ب-ون ل-ل-ت-ع-ب Òا◊ر ع-ن
أاصس -وات -ه -م واخ -ت -ي -ار ‡ث-ل-ي-ه-م ‘ ٦1
بلدية و›لسسا شسعبيا و’ئيا.

انطلقت عملية التصسويت بولية باتنة على
السساعة الثامنة صسباحا ،حيث “يّزت األجواء
بتنظيم ﬁكم سساعده توف Òكل ما من شسأانه
ضس -م -ان إاج -راء السس -ت -ح -ق -اق لن -ت -خ -اب -ي ‘
م -وع -ده ،وق -د ب -ل -غت نسس -ب -ة اŸشس -ارك-ة ع-ن-د
السساعة ا◊ادية عشسرة صسباحا  ٪6 .3٤بعدد
أاصسوات  ٤١727صسوت فيما يتعلق اÛلسس
الشس -ع -ب-ي ال-ولئ-ي ،و ٪6 .7١ب- -ع -دد أاصس -وات
 ٤٤١٥7صسوت فيما يخصس اÛالسس الشسعبية
البلدية.
وارت -ف -عت ال -نسس -ب-ة ‘ ح-دود ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-د
الزوال إا ٪22 .2٥ ¤بعدد أاصسوات ١٤6٤٤9
صسوت فيما يتعلق اÛلسس الشسعبي الولئي
و ٪23 .٤8بعدد أاصسوات  ١٥٤٥30صسوت فيما
يخصس اÛالسس الشسعبية البلدية.
لتبلغ بعدها عند السساعة اÿامسسة مسساء
 ٪38 .3١بعدد أاصسوات  2٥2١٥3صسوتا فيما
يتعلق باÛلسس الشسعبي الولئي ،و٪٤0 .62
ب -ع -دد أاصس -وات  267372صس-وت-ا ف-ي-م-ا ي-خصس
اÛالسس الشسعبية البلدية.
كما كان متوّقعا فقد مّددت وزارة الداخلية
توقيت غلق صسناديق القÎاع إا ¤غاية الثامنة
مسساء بـ ٥١بلدية كما ينصس على ذلك قانون
النتخابات ،لتمنح بذلك الفرصسة ألك Èقدر
‡كن من الناخب Úللتعب Òعن أاصسواتهم ‘
هذه اإلنتخابات.
ول-ت-غ-ط-ي-ة ه-ذا ا◊دث ال-وط-ن-ي ال-ه-ام عن
كثب ،زارت أامسس جريدة ““الشسعب““ ›موعة
كبÒة من اŸراكز اıصسصسة لذات الغرضس،
ح- -يث ال- -ت- -قت ب- -ب- -عضس ال- -ن -اخ -ب Úورصس -دن -ا
انطباعاتهم التي كانت تتجه ‘ اغلبه إا¤
وج- -وب ال -تصس -ويت م -ن اج -ل إاح -داث ال -ت -غÒ
اŸنشس -ود ،ف -ك -ان م -رك -ز م -ت -وسس -ط-ة الشس-ه-ي-د
الطاهر مسسعودان بباتنة أاو ¤اÙطات التي
وقفنا عندها ،حيث كانت األجواء حماسسية،
لنغادر بعدها إا ¤ع Úالتوتة متوجه Úإا¤
بعضس مراكزها وكانت األجواء نفسسها تنظيم
جيد ،وإامكانيات مادية وبشسرية هامة ،إل‚اح
ا◊دث الهام ،حيث أاّكدت لنا إاحدى السسيدات
أان -ه -ا سس -تصس -وت م -ن اج -ل أان ت -ب -ق-ى ا÷زائ-ر
واق-ف-ة ،وت-ق-ط-ع أاشس-واط-ا اأخ-رى م-ن ال-ت-ن-م-ي-ة
والتطور.
وبداوائر الشسمرة ،بريكة ،نقاوسس مروانة،
شس -ه-دت اغ-لب م-راك-ز الن-ت-خ-اب-ات اÙل-ي-ة،
إاقبال معتÈا للناخب ،Úحيث أاّكد لـ ““الشسعب““
ك -ل م -ن –دث -ن -ا إال-ي-ه-م ب-خصس-وصس ضس-م-ان-ات
فخامة رئيسس ا÷مهورية بتنظيم انتخابات
ن -زي-ه-ة وشس-ف-اف-ة ،ح-يث أاسس-ت-حسس-ن ال-ن-اخ-ب-ون
ف - -ك- -رة الصس- -ن- -ادي- -ق الشس- -ف- -اف- -ة وك- -ذا ا◊È
الفسسفوري الذي ل Áحى إال بعد  2٤سساعة،
وك -ل ه -ذه اإلج -راءات تسس -اع -د ع -ل -ى ضس-م-ان
النزاهة والشسفافية.

ﬁليات  23نوفم Èفرصسة لتعميق التّنمية اÙلية

ت-ق-اط-عت ،أامسس ،ك-ل ان-ط-ب-اع-ات ال-ناخبÚ
وال-ن-اخ-ب-ات ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ب-خصس-وصس أاه-م-ي-ة
اإلدلء بأاصسواتهم ،لنتخاب رؤوسساء البلديات
الـ  ،6١حيث أاشسار بعضس اŸواطن Úا ¤أان
الن- -ت- -خ- -اب ““ح -ق وواجب““ ‘ ن -فسس ال -وقت،
وعلى كل من Áلك بطاقة ناخب أان يتوجه
ليع Èبكل حرية عن اختيار الرئيسس ا÷ديد
للبلدية التي يقطن بها لتعميق التنمية اÙلية
والتكفل بانشسغالت السساكنة.
ك- -م- -ا ك -ان م -ت -وّق -ع -ا وك -ال -ع -ادة ،اخ -ت -ارت

الناخبات القاطنات باŸناطق النائية بولية
باتنة ،الفÎة اŸسسائية للقÎاع،حيث شسهدت
اغلب مراكز التصسويت إاقبال منقطع النظÒ
ل-ل-ن-اخ-ب-ات ب-ب-ل-دي-ات إاشس-م-ول ،أاريسس ،ت-ك-وت،
أاولد سس -ي سس -ل -ي -م-ان ،ن-ق-اوسس ،واولد ع-وف،
غسسÒة ،م -ن -ع -ة...إال -خ ،ك -م -ا أاك -دت -ه األصس-داء
ال- -واردة م- -ن ه- -ن- -اك ،وم- -ع -ل -وم أان ن -اخ -ب -ات
اŸناطق النائية بباتنة ،يفضسلن أاداء واجباتهن
اŸنزلية من تنظيف و–ضس Òلوجبة الغذاء
واÿروج بعدها للتصسويت ،غ Òأان العلمة
الفارقة هو إاقبال النسساء اŸاكثات بالبيت هذا
العام على النتخاب.
‘ اŸقابل ،أاّكدت الّلجنة الولئية Ÿراقبة
الن -ت -خ -اب -ات ع -دم تسس -ج -ي-ل-ه-ا ألي Œاوزات
شسابت عملية التصسويت ،و‘ اŸقابل أاشسادت
بالوعي الكب Òلسسكان الولية ،وهو ما ترجمه
اإلقبال اŸعت Èعلى صسناديق القÎاع منذ
الصسباح الباكر ،كما تفقد أاعضساء اللجنة أاغلب
جلوا ملحظاتهم بشسأان
مراكز النتخاب ،وسس ّ
السس Òالعادي الذي ميز عملية القÎاع.

سسكان بلدية لرباع ينتخبون ثالث رئيسس
بلدية بعد  15سسنة من العزوف اإلجباري
خر وا‹ باتنة عبد اÿالق صسيودة كل
سس ّ
اإلم - -ك - -ان - -ي- -ات اŸادي- -ة وال- -بشس- -ري- -ة إل‚اح
السستحقاق النتخابي ،حيث أاعطى تعليمات
صس-ارم-ة ل-ل-ج-ه-ات اŸع-ن-ي-ة ل-ت-وف Òا◊اف-لت
ل -ن -ق -ل سس -ك -ان ب -ل -دي -ة لرب-اع اŸوزع Úع-ل-ى
ﬂتلف مناطق الولية باتنة ،بعد أان تسسّببت
الظّروف األمنية خلل العشسرية السسوداء ‘
تهج Òمئات العائلت من بلديتها األصسلية
لرباع إاﬂ ¤تلف مناطق الولية باتنة ،حيث
خ ّصسصست الولية حافلت لنقل سسكان لرباع
إا ¤مقر البلدية ألداء واجبهم النتخابي ‘
أاحسسن الظروف ،واختيار ثالث رئيسس بلدية
بعد عزوف اجباري دام  ١٥سسنة كاملة ،حيث
ح -رصس مسس -ؤوول -و ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى ج-م-ع م-راك-ز
النتخاب الثلثة السسابقة ‘ مركز انتخابي
واح -د Ãق-ر ال-ب-ل-دي-ة ضس-م-ان-ا وتسس-ه-ي-ل ع-ل-ى
اŸواط -ن Úألداء واج -ب-ه-م الن-ت-خ-اب-ي ك-ب-ق-ي-ة
سسكان الولية ،حيث يعّول كل سسكان لرباع
على الرئيسس القادم اللتفاتة إا ¤واقع السسكان
اŸشستت ،Úخاصسة ما تعلق بشسق الطرق وفك
العزلة على اŸنطقة التي كانت أاهم معاقل
اÛاه -دي -ن وال -ث -وار أاي -ب -ان ح-رب ال-ت-ح-ري-ر
الوطنية.

األفÓن يكتسسح واŸسستقبل يصسنع اŸفاجأاة
اكتسسح حزب جبهة التحرير الوطني ألغلب
مقاعد اÛلسس الشسعبي الولئي الـ ٤7بفوزه بـ
 23م -ق -ع -دا .ي -ل -ي-ه ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
الدÁقراطي بـ ١0مقاعد .ويتبعه حزب جبهة
اŸسستقبل الذي شسكل اŸفاجأاة بحصسده لـ9
م - -ق - -اع- -د ‘ ،ح Úف- -از ح- -زب الشس- -ب- -اب بـ٥
مقاعد.
ك-م-ا ح-ق-ق األف-لن ب-ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة الغلبية
بفوزه بـ  33مقعد من أاصسل  ٤3يليه األرندي
بـ ٥مقاعد وجبهة اŸسستقبل بـ  ٥مقاعد.
وق- -د شسّ- -ك- -لت ن- -ت -ائ -ج ه -ذه الن -ت -خ -اب -ات
مفاجآات عدة بسسيطرة احزب  ⁄يتوّقعها أاحد
على غرار حزب الفافاسس الذي فاز برئاسسة
 3بلديات ‘ ،ح Úفاز األرسسيدي برئاسسة
بلدية مروانة اما حزب العمال ففاز برئاسسة
بلدية أاولد فاضسل ،وحزب الشسباب حقق فوزا
ك -اسس -ح -ا ب -ب -ل -دي -ات ح -ي -دوسس-ة وع Úي-اق-وت
وإامدوكال ،اما حزب جيهة اŸسستقبل ففازت
ب-رئ-اسس-ة ب-ل-دي-ات ا◊اسس-ي ت-ام-ه-ريت ،ك-ي-مل،
وإاجمال فقد عادت السسيطرة ◊زب الفلن
ب-ف-وزه بـ 33ب-ل-دي-ة واألرن-دي بـ ١٤ب-ل-دية ،ثم
جبهة اŸسستقبل.

باتنةŸ :وشسي حمزة
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اŸسسيلة –قق مشساركة جد إايجابية

تقارب ‘ النتائج ب Úاألرندي واألفÓن

أŸسسيلة :عامر ناجح

في العهدة المنتهية لبن ناصسر لحسسن عن
حزب ا’فÓن بـ 11مقعد  ،وكما صسنعت كل
م -ن ب -ل -دي -ة ع -ي -ن ال -خضس -راء وب-ل-دي-ة أاو’د
سس-ل-ي-م-ان وال-زرزور وع-ي-ن ال-م-ل-ح ا’سس-ت-ثناء
بفوز قائمة حمسس برئاسسة البلدية ،وكذا
’خير
رئاسسة بلدية الشسÓل التي عادت في ا أ
إال -ى م -ح -م -د غ -ي -روسس ع -ن ح-زب ال-ح-رك-ة
الشسعبية ،وفي ذات الشسأان عادت رئاسسة كل
م -ن ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ع-يسس-ى وح-م-ام الضس-ل-ع-ة
وونوغة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي
ب -رئ -اسس -ة ك -ل م-ن غ-رزول-ي ال-بشس-ي-ر ل-ب-ل-دي-ة
ونوغة وعيسسى عماري لبلدية سسيدي عيسسى
وعيسسى حريزي عن بلدية حمام الضسلعة
وبالحديث عن كبرى البلديات فقد عادت
رئاسسة بلدية المسسيلة إالى بشسيري اإبراهيم

عن حزب ا’فÓن ،وفي نفسس السسياق عادت
رئاسسة بلدية بوسسعادة إالى البرلماني السسابق
ل-م-ب-ارك ع-م-ران ع-ن ح-زب ت-ك-ت-ل ال-ج-زائر
ال -خضس -راء .ف -ي ان -ت -ظ -ار صس -دور ال -ن -ت -ائ -ج
ال-رسس-م-ي-ة وال-ن-ه-ائ-ي-ة م-ن ال-ج-ه-ات ال-وصس-ية
لتحديد عدد المقاعد لكل حزب يبقى على
’عضساء الذين لم يتأاكدوا بعد من
باقي ا أ
’ولية ا’نتظار على أامل ا’لتحاق
نتائجهم ا أ
بركب النيابة والظفر بمقعد في المجلسس
’م-ن-اء
ال -ب -ل -دي أاو ال -و’ئ -ي ك -م -ا ي -ت -ط -ل-ع ا أ
’رن -دي
ال- -و’ئ -ي -ون ل -ل -ح -زب -ي -ن ا’ف Ó-ن وا أ
ل -م -ع -رف -ة م -ن م-ن-ه-م حصس-د أاك-ب-ر ع-دد م-ن
البلديات التي أاصسبحت تحت قيادة أاحزابهم
وهو ما سسوف تفصسل فيه النتائج الرسسمية
والنهائية للجهات الوصسية.

األفÓن يحصصد غالبية األصصوات باÛالسس البلدية واÛلسس الولئي بوهران

وهرأن :برأهمية مسسعودة

من بين التجاوزات التي نقلتها «الشسعب» يوم
اإ’قتراع ،الشسجار العنيف بين مراقبة محسسوبة
ع -ل -ى ال -ت -ج -م -ع ال -وط-ن-ي ال-دي-م-ق-راط-ي ون-ائب
برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني ،كانت
توجه مناضسلي اأ’فÓن ببلدية بطيوة للتصسويت
على رقم خمسسة ،بحسسب ما علم لدى مصسادرنا
اأ’منية والتي أاّكدت أان المراقبة تقدمت بشسكوى
ل -دى مصس -ال -ح ال -درك ب -ت -ه-م-ة الضس-رب وال-ج-رح
العمدي ،بعدما تعرضست لجروح على مسستوى
العين وخدوشس بالوجه ،في الوقت الذي تعّرضس
ف -ي -ه رئ -يسس ب -ل -دي -ة سس -ي-دي ب-ن ي-ب-ق-ى ال-ج-دي-د
خبيزات يوسسف عن حزب اأ’فÓن مباشسرة بعد
اإ’عÓن عن نتائج الفرز إالى اعتداء إاجرامي
ب -ق -ن -اب -ل ال -م -ول -وت-وف وأاصس-يب اب-ن-ه ب-كسس-ر ف-ي
الرجل.
كما كشسفت ،أامسس ،مصسادر إاعÓمية من مديرية
ال-ح-م-ل-ة اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ح-زب العمال بوهران في
تصس -ري -ح لـ»الشس-عب» أان سس-ي-ارة م-ج-ه-ول-ة ال-ه-وي-ة
قامت بدهسس مراقبين من حزب العمال ليÓ
عقب غلق مكاتب التصسويت ،وتم نقل الضسحيتين
ع -ل -ى ج -ن-اح السس-رع-ة ل-مصس-ل-ح-ة اإ’سس-ت-ع-ج-ا’ت
ال -ط -ب -ي -ة وال-ج-راح-ي-ة ل-مسس-تشس-ف-ى أاول ن-وف-م-ب-ر

بإايسسطو ،فيما تتواصسل التحريات للكشسف عن
مÓبسسات هذه القضسايا وأاخرى.
وأاوضسح مدير التنظيم والشسؤوون العامة محمودي
أاحمد أان عدد التجاوزات واإ’خطارات قد بلغ 6
إاخ- -ط- -ارات خÓ- -ل السس- -اع- -ات اأ’ول -ى م -ن ي -وم
ا’ن- -ت- -خ- -اب ،وي- -ت- -ع- -ل -ق اأ’م -ر ب -تشس -ويشس أاوراق
ا’نتخاب وتغيير الترتيب وتأاخر أاعوان التأاطير
والمراقبة بمراكز ا’قتراع ،حيث تم توجيه هذه
اإ’ع -ذارات ل -ك -ل م-ن م-رك-ز ال-تصس-ويت ب-ح-اسس-ي
ب-ون-ي-ف ال-ت-اب-ع-ة إاداري-ا ل-دائ-رة ب-ئ-ر ال-ج-ير وكذا
دائرة وهران.
وحسسب البيان الذي تسسلمت جريدة «الشسعب»
نسسخة منه ،فقد بلغ عدد الناخبين الذين أادلوا
ب-أاصس-وات-ه-م ف-ي م-ح-ل-ي-ات  2017ب-إاق-ل-يم الو’ية
 %58،56فيما قّدر عدد المشساركين بانتخابات
أاعضساء المجالسس الشسعبية البلدية لو’ية وهران
بـ  %55،49مقابل إاحصساء  568629ناخب وناخبة،
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ان-ت-خ-اب-ات ال-م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة
البلدية فقد قدر عدد المصسوتين بـ ،600099
فيما بلغ عدد الهيئة الناخبة  1024743من بينهم
 533468من فئة الذكور و  491275من اإ’ناث،
وفقما أاشسير إاليه.
وك-ال-ع-ادة حصس-د ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر الوطني
بعاصسمة الغرب وهران»ا’فÓن» غالبية المقاعد
بـ  46مقعدا من أاصسل  53مقعدا ،حسسب النتائج
اأ’ولية والمؤوقتة ،فيما تحصسل منافسسه التجمع
ال -وط -ن -ي ال -دي -م -وق -راط -ي» ا’رن -دي» ع-ل-ى 07
مقاعد فقط ،ليتمكن ا’فÓن من العودة بقوة
واإ’سس-ت-ح-واذ ع-ل-ى م-ع-ظ-م ال-م-ق-اع-د ب-ال-مجلسس
الو’ئي والبلدي ،بالمقابل كانت النتائج المعلن
عنها مخيبة آ’مال اأ’حزاب اأ’خرى ،إاذ لم يحظ
أاي حزب من اأ’حزاب السسبعة عشسر المشساركة
في اإ’نتخابات المحلية بأاي مقعد في المجلسس
الشسعبي الو’ئي.
ومنيت بعضس اأ’حزاب بهزيمة ثقيلة على غرار
حزب العمال الذي خرج صسفر اليدين من هذه
ا’ن -ت -خ -اب -ات رف -ق -ة ح -زب ال -ح -رك -ة الشس -ع-ب-ي-ة

جبهة اŸسستقبل تصسنع اŸفاجأاة

الجزائرية ،وطÓئع الحريات ،والجبهة الوطنية
للحريات ،وتحالف حمسس ،وحزب تجمع أامل
الجزائر «تاج» ،وجميع اأ’حزاب الخمسسة عشسر
المتبقية لم تنل و’ حتى مقعدا واحدا ،فيما
تمكن فقط ثÓثة عشسر حزبا من أاصسل سسبعة
عشسر قائمة شساركت في هذه المحليات من الفوز
بمقاعد قليلة في المجالسس البلدية من ضسمنها
حزب الحركة الشسعبية الجزائرية الذي فاز بأاحد
عشس-ر م-ق-ع-دا ب-ب-ل-دي-ة السس-ان-ي-ا ل-متصسدر القائمة
المير السسابق بوناقة نور الدين ،وكذلك تحالف
«ت -اج» ب -ب -ل-دي-ة ب-ئ-ر ال-ج-ي-ر ال-ذي حصس-د خ-مسس-ة
مقاعد وحمسس بكل من وادي تليÓت بثÓث
مقاعد فقط.
م -ن ج -ه -ت-ه ،أادل-ى وال-ي ال-و’ي-ة م-ول-ود شس-ري-ف-ي
بواجبه اإ’نتخابي بمتوسسطة المحامي تيفني،
ح - -يث كشس - -ف أان مصس - -ال - -ح - -ه وف - -رت ج- -م- -ي- -ع
اإ’مكانيات وكّرسست الظروف إ’حياء ما وصسفه
بالعرسس اإ’نتخابي ،مشسيرا إالى تجنيد أازيد من
 33أالف مؤوطر لتأاطير مراكز ومكاتب البلديات،
كما لفت ذات المسسؤوول الو’ئي إالى أاهمية تقرب
المواطنين من مكاتب التصسويت من أاجل اإ’د’ء
ب-أاصس-وات-ه-م ،ك-ون-ه ح-ق مشس-روع ل-ك-ل ال-م-واط-نين
للتعبير عن آارائهم واختيار ممثليهم من أاجل
رسسم خيوط المسستقبل ،بعدما تم إاحصساء 17
ق-ائ-م-ة ت-خصس ال-م-ج-السس ال-و’ئ-ي-ة و 220قائمة
تتعلق بالمجالسس الشسعبية البلدية.
وقد شسارك في عملية التصسويت بالباهية كل من
وزي- -رة ال- -ت- -رب- -ي- -ة ن- -وري -ة ب -ن غ -ب -ري -ط ،ووزي -ر
ال -م -ج -اه -دي -ن ط -يب زي -ت -ون -ي ،ووزي -ر الصس -ح-ة
والسسكان السسابق عبد المالك بوضسياف كون أانّ
م-ح-ل إاق-ام-ت-ه-م ب-وه-ران ،ف-ي-م-ا شس-ه-دت ع-م-ل-ية
ال -تصس -ويت خ Ó-ل السس-اع-ات اأ’ول-ى م-ن الصس-ب-اح
حالة تفاوت في نسسبة المشساركة ،حيث كانت
م -ت -ق -دم -ة ب -ال -ب -ل -دي-ات ال-ن-ائ-ي-ة وع-ل-ى مسس-ت-وى
البلديات التي أابلى فيها مسسؤوولوها بÓء حسسنا
وك -انت ع -ه -دت-ه-م ح-اف-ل-ة ب-ال-م-واق-ف ال-مشس-رف-ة
واإ’نجازات الهاّمة.

األفÓن يحصصد أاغلبية مقاعد اÛلسس الولئي ويفوز بـ  23بلدية
لنتخابات اÙلية بولية سسيدي بلعباسس ،عن حصسد حزب جبهة التحرير الوطني لـ  14مقعدا
لولية ل إ
كشسفت النتائج ا أ
باÛلسس الشسعبي الولئي من ضسمن  39مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الدÁقراطي بـ 10مقاعد و 5مقاعد لكل من حزب
لسستحقاقات.
العمالŒ ،مع أامل ا÷زائر وجبهة اŸسستقبل التي صسنعت اŸفاجأاة خلل هذه ا إ
Óشس -ارة أايضس -ا ،ف -ق-د تسس-اوى ح-زب ال-ح-ري-ة
ب - -ل- -دي- -ات أام- -ا ح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال- -وط- -ن- -ي ل  -إ
الديمقراطي فقد فاز بـ 10بلديات ،وتسساوى العدالة مع أاحزاب أاخرى في عدد المقاعد
وعن نتائج المجالسس البلدية فقد فاز حزب في عدد المقاعد بأاربع بلديات ،كما تحصسلت بـ 3بلديات ،كما تسساوت حركة مجتمع السسلم
جبهة التحرير الوطني بـ  23بلدية منها بلدية جبهة المسستقبل على  3بلديات وتسساوت في ف- -ي ب -ل -دي -ت -ي -ن ،أام -ا أاح -زاب ج -ب -ه -ة ال -ق -وى
سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ع-اصس-م-ة ال-و’ية ،وباأ’غلبية عدد المقاعد مع أاحزاب أاخرى في بلديتين ،اإ’شس-ت-راك-ي-ة وح-رك-ة اإ’ن-ف-ت-اح وح-زب ال-ف-ج-ر
المطلقة بعدد مقاعد قدر بـ 24مقعدا من في حين منح الصسندوق بلديتين فقط لتجمع الجديد فتحصسلوا على نفسس عدد المقاعد بـ3
ج-م-لة  43م -ق -ع -دا ،تÓ-ه ح-زب اأ’رن-دي بـ 10أامل الجزائر واكتفت كل من الجبهة الوطنية بلديات ،وفي الوقت الذي تفاوتت فيه أاعداد
مقاعد ،الكرامة بـ 5مقاعد وجبهة المسستقبل ال -ج -زائ -ري -ة وال -ح -رك-ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ال- -م- -ق- -اع- -د ب- -ي- -ن اأ’ح -زاب ال -مشس -ارك -ة ف -ي
بـ 4مقاعد .هذا وتسساوى حزب اأ’فÓن في وحركة مجتمع السسلم وحزب الحرية والعدالة اإ’ن -ت -خ -اب -ات ن -ال ح -زب ال -ج -ب -ه -ة ال -وط-ن-ي-ة
للحريات مقعدا واحدا ببلدية لمطار.
ع -دد ال -م -ق -اع -د م-ع أاح-زاب أاخ-رى ف-ي سس-ت-ة ببلدية واحدة لكل حزب.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

األرندي ‘ الصصدارة وحمسس تÎاجع
وضسفرت بـ  2بلديات ،أاما حركة
ا’ن -ف -ت -اح ف -ت -حصس -لت ع -ل -ى 25
م- -ق- -ع- -دا وال- -ج -ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة
ال-ج-زائرية  20م-ق-عدا والحركة
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ج-زائرية  17مقعدا
وتحالف تاج  13مقعدا وجبهة
المسستقبل مقعدين.
وجرت ا’نتخابات في ظروف
ج-ي-دة سس-اده-ا ال-ت-ن-ظيم المحكم
ب - -إاج- -م- -اع م- -م- -ث- -ل- -ي اأ’ح- -زاب
السسياسسية والمراقبين حتى وإان
ك-انت ب-عضس ال-ت-ج-اوزات ال-ق-ليلة
وال -ت -ي سس -ت -فصس-ل ف-ي-ه-ا ال-ع-دال-ة
ب -ال -نسس -ب -ة ل-م-ا ح-دث ب-م-ؤوسسسس-ة
ميسسوم رمضسان حيث تم توقيف
رئ-يسس ال-م-رك-ز م-ت-ل-بسس-ا ب-ع-م-لية

ت- -زوي- -ر وه- -ذا م- -ا كشس- -ف ع -ن -ه
ت-ح-رشس-ي رئ-يسس م-داوم-ة ال-هيئة
ال-مسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ب-بشس-ار
قائ Óإان القضسية سستفصسل فيها
العدالة.
Óشس-ارة ،عّ-ب-ر م-واط-ن-و ال-و’ي-ة
ل -إ
ع- -ن ارت- -ي -اح -ه -م ل -ن -ت -ائ -ج ه -ذه
ا’نتخابات التي جسسدت الوعي
ال -ك -ب -ي -ر ل -ل -ن -اخ -ب -ي -ن ب-ع-اصس-م-ة
السس-اورة ب-مشس-ارك-ت-ه-م ال-ت-ي ت-عد
صسفعة لدعاة المقاطعة ،آاملين
ف- -ي أان يضس- -ع م- -ن اخ- -ت- -اروه- -م
مصسلحة الوطن فوق كل اعتبار.

بشسار :دحمان جمال

جموع اŸتنافسس Úأابدوا رضسا عاما

لخرى خرجت صسفر اليدين
لحزاب ا أ
لرندي يÎاجع وا أ
ا أ

أاك- -دت سس- -ل- -ط- -ات وه- -ران أان ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
النتخابية جرت ‘ ظروف حسسنة وأاجواء
ه -ادئ -ة ،دون تسس -ج -ي -ل Œاوزات ت -رق -ى إا¤
التجر Ëالقانو ،Êما عدا «بعضس اŸناوشسات
اÛانية» اŸسسجلة ‘ بعضس مراكز التصسويت،
والتي وصسل بعضسها إا ¤حد تبادل الشستائم
لي- -دي ،م- -ع تسس- -ج- -ي- -ل ب- -عضس
وال- -ع- -راك ب- -ا أ
لداري -ة اÙضس-ة
اŸشس -اك -ل ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة وا إ
ك- -غ- -ي- -اب أاسس -م -اء ب -عضس اŸسس -ج -ل ‘ Úق -وائ -م
الن - -ت - -خ - -اب ،ن- -اه- -يك ع- -ن ﬁاول- -ة ب- -عضس
لط -راف اÛه-ول-ة ال-ت-أاث Òع-ل-ى ال-ن-اخ-بÚ
ا أ
والتشسويشس على اختياراتهم ،إال أان تدّخل
لمن حال دون ذلك.
عناصسر ا أ

بشسار

ت -م -ك-ن ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال-دي-م-ق-راط-ي ب-بشس-ار من حصسد
 96م -ق -ع -دا وم -ن اف -ت -ك-اك 10
بلديات ومنها  6مقاعد ببلدية
بشس -ار و 6م-ق-اع-د ع-لى مسستوى
ال -م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي م-ن
أاصسل  21ببلدية ببشسار ،متقدما
ع -ل -ى غ -ري-م-ه ال-ت-ق-ل-ي-دي ح-زب
ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ذي
ت- -م- -ك- -ن م -ن حصس -د  85مقعدا
وت- -حصس -ل ع -ل -ى  5ب -ل-دي-ات و8
م -ق -اع -د ب-ب-ل-دي-ة بشس-ار وف-از بـ8
م -ق -اع -د ب -ال -م -ج -لسس الشس -ع -ب -ي
الو’ئي ،في حين تحصسلت حركة
م-ج-ت-م-ع السس-ل-م على  42مقعدا

أاغلقت صسناديق القÎاع باŸسسيلة ،نهاية
لسس-ب-وع ،ب-نسس-ب-ة مشس-ارك-ة ت-ع-ت Èإاي-ج-اب-ية
ا أ
م-ق-ارن-ة Ãا ح-ق-ق-ت-ه م-ن نسسب ع-ن السس-نوات
اŸاضسية بنسسبة اŸشساركة ‘ اÛالسس البلدية
تقدر بـ Ã ٪57,22ا يقدر بـ  386439ناخب
وما نسسبته  ٪53.92وهو ما Áثل 364156
ناخب من أاصسل  675371مسسجل ،وهو راجع
إا ¤ا◊م -لت ال -ت -حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ب-ر›ت-ه-ا
السسلطات الولئية وتهيئة ﬂتلف الظروف
لول -ي -ة ،ف -إان
ال- -لزم- -ة .وحسسب ال -ن -ت -ائ -ج ا أ
لرن -دي سس -ي -ط -را ع -ل -ى ﬂت -ل-ف
لف -لن وا أ
ا أ
اÛالسس البلدية واÛلسس الولئي.

’ول-ي-ة أان
ال -م Ó-ح -ظ م -ن خ Ó-ل ال -ن-ت-ائ-ج ا أ
’رندي حققا نتائج متقاربة عبر
’فÓن وا أ
اأ
المجالسس البلدية والمجلسس الو’ئي ،حيث
عادت في الغالب رئاسسة المجالسس البلدية
إالى رؤوسساء بلديات سسابقين ينضسوون تحت
ح- -زب- -ي ا’فÓ- -ن أاو ا’رن- -دي ع- -ل- -ى غ -رار
المجلسس البلدي لبلدية بلعايبة الذي عاد
’رندي وهو رئيسس سسابق
لبدور عن قائمة ا أ
للبلدية وهو نفسس الحال لبلدية برهوم التي
عادت فيها الكلمة للرئيسس السسابق عيسسى
م -رزوق -ي ع -ن ح -زب ا’ف Ó-ن ال-ذي حصس-د
’غلبية السساحقة بـ  14مقعد من أاصسل 19
اأ
ك -م -ا ع -ادت رئ -اسس -ة ب-ل-دي-ة ال-ده-اه-ن-ة إال-ى
موسسى رداوي بخمسس مقاعد لÓفÓن وهو
رئيسس بلدية سسابق لبلدية الدهاهنة ،وفي
نفسس السسياق عادت رئاسسة بلدية لمعاريف
ÓفÓن عمار سسالم بـ 10
للرئيسس السسابق ل أ
مقاعد كاملة ،وعادت رئاسسة بلدية مقرة
التي كان ترأاسسها ذبيح الميلود عن ا’فÓن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جبهة التحرير الوطني تضصرب بقوة ‘ البليدة

لولية للنتخابات اÙلية
أافرزت النتائج ا أ
ال -ب-ل-دي-ة وال-ولئ-ي-ة ‘ ال-ب-ل-ي-دة ،ف-وز ح-زب
جبهة التحرير الوطني بتصسدره الÎتيب،
وحصس-ده ل-غ-ال-ب-ي-ة اŸقاعد النيابية باÛلسس
ال -ولئ -ي ،ل -ي -أات -ي ح -زب ال -ت -ج -م -ع ال -وط-ن-ي
ال- -دÁق- -راط- -ي ‘ الÎت -يب ال -ث -ا ،Êب -ي -ن -م -ا
ت -ق -اسس -مت ب -ق -ي -ة ال -ن -ت -ائ -ج أاح -زب ا÷ب -ه -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة ،وال -ف -ج -ر ا÷دي -د
وط -لئ -ع ا◊ري -ات وح -مسس ،ب -ق -ي-ة اŸق-اع-د
واÛالسس البلدية بنسسب ضسعيفة.

ألبليدة :لينة ياسسمÚ

أاسس -ف -رت ع -م-ل-ي-ة ال-مشس-ارك-ة ف-ي ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
المحلية لـ  23من نوفمبر  ،2017عن مشساركة
هيئة ناخبة مقبولة ،مقارنة بالدعوات إالى
ال -م -ق -اط -ع -ة وع -دم ال -تصس-ويت ،ح-يث ق-اربت
وتباينت في نسسبها اأ’ولية ببين  33و 35بالمائة
(حسسب تصس -ري-ح-ات إادارة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشس-ؤوون
العامة بالو’ية في حدود السساعة الـخامسسة
م - -ن مسس - -اء ي- -وم ال- -خ- -م- -يسس) ،ج- -رت حسسب
ال -م-ت-ت-ب-ع-ي-ن وال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-الشس-أان ا’ن-ت-خ-اب-ي
والحدث السسياسسي في جو هادئ ونظام ،خلت
م- -ن أاي ت -ج -اوزات أاو ظ -روف غ -ي -ر م -ري -ح -ة
للمؤوطرين والناخبين والمترشسحين ،ما عدا
بعضس الحا’ت الفردية وا’سستثنائية المنعزلة،
والتي كما أافادت اللجنة المسستقلة لمراقبة
ا’نتخابات بالو’ية ،أانها اسستقبلت نحو 10
إاخطارات كانت في غالبيتها بسسيطة.
وج-اءت أارق-ام ال-ن-ت-ائ-ج م-ت-وق-ع-ة ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى
الحملة ا’نتخابية التي عرفتها ربوع وأاحياء

ال-و’ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة ،ح-يث ت-حصس-ل ح-زب ج-ب-هة
التحرير الوطني على المرتبة اأ’ولى في عدد
المقاعد النيابية بالمجلسس الشسعبي الو’ئي
بحصسد  22مقعدا من أاصسل  47مقعدا ،تÓها
اأ’رندي بحصسد  13مقعدا ،ثم ا’فانا وحمسس
بمقاسسمة بقية المقاعد  12مناصسفة ،أاي 6
مقاعد لكل حزب.
أام-ا ن-ت-ائ-ج ال-م-ج-السس ال-ب-ل-دي-ة ،ف-جاءت أايضسا
اآ’فÓن في الصسدارة بالفوز في  11بلدية من
أاصسل  ،25تبعها ا’رندي بـ  6بلديات ،فيما
ت- -ق- -اسس- -مت ال- -ف- -ج -ر ال -ج -دي -د وت -اج وح -زب
المسستقبل وطÓئع الحريات (فاز في  2بلدية)
وق-ائ-م-ت-ي-ن ح-رت-ي-ن وا’ف-ان-ا ،ب-ق-ي-ة ال-ب-لديات
ال-م-ت-ب-ق-ي-ة ب-ال-تسس-اوي ت-ق-ري-با ،وكانت اأ’نظار
على العموم موجهة لبلدية البليدة أاي مقر
الو’ئية ،حيث أافرزت النتائج فوزا عريضسا لـ
«اأ’فÓن» ،والذي حصسد  21مقعدا من أاصسل
 ،33ليتبعه ا’رندي بـ  8مقاعد وحركة مجتمع
السسلم بـ  4مقاعد.
ول -م تشس -ه-د ع-م-ل-ي-ة ال-ف-رز أاح-داث-ا ،ب-ل ج-رت
حسسب إاجماع الفعاليات السسياسسية المشساركة
في هدوء وبعيد عن ظاهرة التزوير ،والملفت
أان اآ’فÓن ،اسستطاع في الموعد ا’نتخابي
للمحليات أاول أامسس ،أان يحقق نتائج مهمة،
سسار فيها على درب تشسريعيات ماي 2017
ال -م -اضس -ي ،ح -يث ت -م -ك -ن م -ن حصس-د غ-ال-ب-ي-ة
ال-م-ق-اع-د ال-ب-رل-م-ان-ي-ة ل-ف-ائ-دت-ه ،وهو الرهان
الذي رفعه إاطارات الحزب بتحقيق نتيجة
مماثلة في المحليات.

العنصسر النسسوي يرفع نسسبة اŸشساركة بسسوق أاهراسس

الأفÓن يعتلي اÛل ـسس الولئي ب ـ ـ 10
مقاعد والأرندي بـ  08مقاعد
كشسفت عملية الفرز عن تقدم
حزب جبهة التحرير الوطني
ب- - - -ـ  10م-ق-اع-د ل-ل-م-ج-لسس
الشس - -ع - -ب - -ي ال - -و’ئ - -ي ،وف- -ي
المرتبة الثانية حزب التجمع
ال-دي-م-ق-راطي بـ  08مقاعد،
أاما المرتبة الثالثة عادت إالى
اأ’فÓن؟ بـ 07مقاعد وحمسس
بـ 03مقاعد.
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -م -ج -السس
البلدية افتك حزب التجمع
ال -وط -ن -ي ال -دي -م -ق-راط-ي 11
بلدية ،وحزب جبهة التحرير
ال-وط-ن-ي  10ب-ل-دي-ات وحزب
اأ’فÓ- -ن؟ ب- -ب- -ل- -دي -ة واح -دة،
وحزب جبهة المسستقبل بـ 04
ب-ل-دي-ات ،ب-مجموع  26بلدية
عبر إاقليم الو’ية.
وسس-ارت ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خابية
ل-م-حليات  23ن-وف-مبر 1017
ب- -و’ي- -ة سس- -وق أاه- -راسس ف- -ي
ظ- -روف ج- -ي- -دة ،ح -يث ق -در
م -ج -م -وع ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -اخ -ب-ة
ب - -ال- -و’ي- -ة ح- -وال- -ي 322321
ناخب وناخبة ،على مسستوى
 787مكتب انتخابي بحوالي
 171مركز انتخابي ،القوائم
ل -ل-م-ج-لسس ال-و’ئ-ي ب-ل-غت 12
قائمة حزبية ،أاما المجالسس
ال-ب-ل-دي-ة ف-ب-ل-غت  165قائمة
ح -زب -ي -ة وشس -ه -ر ع -ل -ى سس -ي -ر
العملية ا’نتخابية ما يوازي
 8745مؤوطر بإاقليم الو’ية.
ع -رفت نسس -ب -ة اإ’ق -ب-ال ع-ل-ى
صسناديق ا’قتراع في الفترة

الصس-ب-اح-ي-ة إاق-ب-ا’ م-ح-تشس-م-ا
ب -ل -غت نسس -ب -ة ال-مشس-ارك-ة ف-ي
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-م-ح-ل-ية لو’ية
سس -وق أاه -راسس ع-ل-ى السس-اع-ة
 11:00صس -ب -اح-ا ،ب-ال-نسس-ب-ة
ل-ل-م-ج-السس الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-لدية
 6.11ب-ال-م-ائ-ة ،أاما المجلسس
الشسعبي الو’ئي بلغت 6.05
ب -ال -م-ائ-ة ،م-ن إاج-م-ال-ي ع-دد
ال- -ن- -اخ- -ب- -ي- -ن ال- -مشس- -ارك- -ي -ن
.322321
في حدود السساعة  14:00بعد
الزوال قفزت نسسبة المشساركة
في المجالسس البلدية 17.81
بالمائة بحوالي  57403ناخب
وناخبة أاما المجلسس الو’ئي
بلغت نسسبة المشساركة حوالي
 17.51ب -ال -م -ائ-ة ب-ح-وال-ي
 56425ن-اخب ون-اخ-ب-ة .أاهم

م - -ا ي Ó- -ح- -ظ ف- -ي ال- -ف- -ت- -رة
المسسائية إاقبال كبير للعنصسر
ال - -نسس- -وي ع- -ل- -ى صس- -ن- -ادي- -ق
ا’قتراع.
نسس -ب -ة ال-مشس-ارك-ة ف-ي ح-دود
السس-اع-ة  17:00مسس-اء ب-لغت
ل -ل -م -ج -السس ال -ب -ل-دي-ة 41.48
ب- -ال -م -ائ -ة ب -ح -وال -ي 133699
ن- -اخب ون- -اخ- -ب- -ة ال -م -ج -لسس
الشسعبي الو’ئي بلغت نسسبة
ال- -مشس -ارك -ة  41.04بالمائة
ب- -ح- -وال- -ي  132185ناخب
وناخبة.
ل -ت -خ -ت -ت -م ع -م -ل -ي -ة ا’ق-ت-راع
ب-تسس-ج-ي-ل نسس-ب-ة مشس-اركة في
ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي الو’ئي بـ
 44.26ب-ال-م-ائ-ة وال-م-جلسس
البلدي بـ  44.95بالمائة.

سسوق أهرأسس :صسحرأوي .ح

السسبت  25نوفمبر  2017م
الموافق لـ  06ربيع اأ’ول  1439ه ـ

من مراسسلينا

إحصصاء  25حالة إختناق بسصيدي بلعباسس

إاطلق حملت –سضيسضية للوقاية من أاخطار الغاز

أإطلقت مصصالح إ◊ماية إŸدنية لولية سصيدي بلعباسس حملة توعوية و–سصيسصية للوقاية من أإخطار إلغاز لسصيما خطر
لختناق ،وهذإ وبالتنسصيق مع عدة شصركاء كمؤوسصسصة توزيع إلكهرباء للغرب ،مديرية إلصصحة وإلسصكان ،مديرية إلÎبية،
إ إ
مديرية إلتكوين إŸهني ومديرية إلتجارة.

 25تدخل خاصضا باإ’ختناق بغاز أاول أاكسضيد الكربون سضنة 2017
بلعباسس :غ ــ ششعدو
ا◊ملة التي سستتواصسل طيلة موسسم الشستاء
سس -ط -ر ل -ه -ا ب -رن -ام -ج ث -ري ي-تضس-م-ن خ-رج-ات
ميدانية توعوية داخل الوسسط الÎبوي ومراكز
ال -ت -ك -وي -ن اŸه-ن-ي ،فضس Ó-ع-ن ت-ن-ظ-ي-م أاب-واب
مفتوحة ع Èجميع وحدات ا◊ماية اŸدنية
م- - - -ع ت- - - -نشس- - - -ي- - - -ط حصسصص إاذاع- - - -ي- - - -ة م - - -ع
ﬂت -ل -ف ال-ف-اع-ل Úل-ت-حسس-يسص ﬂت-ل-ف ف-ئ-ات
اÛت -م -ع ب -أاخ -ط -ار ال -غ -از ب -اع-ت-ب-اره ال-ق-ات-ل
الصس -امت ال -ذي ي -ودي ب -ح -ي -اة ال -ك -ثÒي -ن ك -ل

موسسم،وهو ما يتطّلب تكثيف جميع ا÷هود
ل-ل-ت-وع-ي-ة ،وزرع ث-ق-اف-ة وق-ائ-ي-ة ل-دى اŸواط-ن
للحد من ا◊وادث أاو التقليل منها.
Óشس -ارة ،ف -ق -د أاحصست اŸدي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة
ل -إ
للحماية اŸدنية  25تدخ Óخاصسا باإ’ختناق
ب -غ -از أاول أاكسس -ي -د ال -ك-رب-ون سس-ن-ة  ،2017ب-ع-د
اختناق  25شسخصسا منهم  11طف ،Óفيما ”ّ
تسس- - -ج- - -ي - -ل وف - -اة ضس - -ح - -ي - -ة واح - -دة ،وه - -ي
اإ’حصس-ائ-ي-ات ال-ت-ي شس-ه-دت ارت-ف-اع-ا م-ق-ارن-ة
بسس - -ن- -ة  2016وال - - -ت- - -ي أاحصست ب- - -ه- - -ا ذات
اŸصسالح وقوع  8حوادث إاختناق بدون تسسجيل

أاية وفاة .وحسسب ذات اŸصسالح فإان اإ’همال
كان سسببا ‘ وقوع كل ا◊وادث اŸسسجلة ،ومن
ذك ع -دم احÎام م -ق -اي -يسص اأ’م-ن والسسÓ-م-ة
عند اسستعمال أاجهزة التدفئة ،كانعدام التهوية
Óج-ه-زة م-ن ق-ب-ل
أاو الÎك -يب ال -غ Òم-ط-اب-ق ل -أ
أاشسخاصص غ Òمؤوّهل.Ú
من جهتها ،أاطلقت مصسالح مؤوسسسسة توزيع
الكهرباء للغرب حملتها السسنوية للوقاية من
أاخطار الغاز ،حيث سستكون  40مؤوسسسسة تربوية
ع -ل -ى م -وع -د م -ع ا◊م -ل-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي
سستنظم بالتعاون مع مصسالح ا◊ماية اŸدنية،
قطاع الÎبية ،الثقافة ،التجارة ،وغÒهم من
الفاعل ‘ Úهذا اإ’طار.
وتهدف ا◊ملة إا ¤إارسساء ثقافة ا◊د من
اأ’خ -ط -ار ل -دى اŸواط -ن ،ب -غ -ي-ة ال-وق-اي-ة م-ن
أاخطار الغاز اÙتمل حدوثها وكذا الوصسول
إا ¤ت -وع -ي -ة شس -ام-ل-ة ب-إاشس-راك ج-م-ي-ع ا÷ه-ات
اıتصسة ،من هيئات وجمعيات وغÒهم ،كما
سس -ت -تضس -م -ن ا◊م -ل -ة ‘ شس-ق-ه-ا ال-ث-ا Êك-ي-ف-ي-ة
ا’قتصساد ‘ الطاقة وجملة السسلوكات الواجب
اتباعها لÎشسيد اسستهÓك الكهرباء.
وإ’‚اح ا◊م -ل -ة ّ” تسس -ط Òب -رن -ام -ج ث -ري
ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع اإ’ذاع- -ة ا÷ه -وي -ة ي -تضس -م -ن
تخصسيصص حصسصص –سسيسسية حول اŸوضسوع
على مدار ا◊ملة التحسسيسسية“ ،رير ومضسات
إاشسهارية ابتدءا من منتصسف شسهر نوفم Èو إا¤
غ -اي -ة شس -ه -ر م-اي  2018ح -ول أاخ-ط-ار ال-غ-از
وا’قتصساد ‘ الطاقة ،باإ’ضسافة إا ¤تخصسيصص
Óطفال حول أاخطار الغاز الطبيعي
ركن قار ل أ
وا’ق -تصس -اد ‘ ال -ط -اق-ة م-وج-ه إا ¤اأ’ط-ف-ال،
فضس Óعن تنظيم أابواب مفتوحة على مسستوى
ب-عضص ال-وك-ا’ت ال-ت-ج-اري-ة ،اŸراك-ز ال-ثقافية،
دور الشسباب وفصسول ﬁو اأ’مية.

جهة إ ¤إŸرّق Úإلعقارّي Úبجيجل
مو ّ

تعليمات لتسضهيل إاجراءات اإ’‚از ‘ قطاع ال ّسضكن

ا’ج -ت -م -اع -ي ‘ اŸراح -ل اأ’و ¤م -ن ب -داي -ة
اŸشس - -روع ،و اسس - -ت- -غ- -رب اŸسس- -ؤوول اسس- -تÓ- -م
عشس - -رات السس - -ك - -ن- -ات ،م- -ع غ- -ي- -اب ق- -ائ- -م- -ة
اŸسستفيدين ،اأ’مر الذي رفضص أان يتكرر ‘
اŸسستقبل.
Óشسارة ،وا‹ الو’ية قام بتسسليم مفاتيح 50
ل إ
مسس -ك -ن -ا اج -ت -م -اع-ي-ا Ãن-ط-ق-ة ب-راك Ãدي-ن-ة
الشس -ق -ف -ة ،وم -ن اŸن -ت -ظ-ر أان ي-ت-م ت-وزي-ع 160
مسس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ،ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السسنة بدائرة
الشسقفة ،وقد أاشسار وا‹ الو’ية ،إا ¤أان حصسة
 50مسسكنا اŸوزعة ،تعت Èمن ب Úا◊صسصص
اŸنتظر توزيعها قبل نهاية السسنة ،واŸقدرة
ب -ح-وا‹  1370مسس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ،وق-د دعا
اŸواط - - -ن Úإا ¤ا◊ف - - -اظ ع- - -ل- - -ى اÙي- - -ط
والسسكنات والهياكل اŸتواجدة Ãحيطها.

جيجل :خالد ــ ع
ت -رأاّسص بشس Òف -ار ،وا‹ ج -ي -ج -ل ،اج -ت-م-اع-ا
خ ّصس-صص ل-دراسس-ة وضس-ع-ي-ة اŸشس-اري-ع السس-ك-نية
ضس -م -ن صس -ي -غ -ت -ي ا’ج -ت -م -اع -ي ال -تسس -اه -م -ي
والÎقوي اŸدعم ،وذلك بحضسور مدراء قطاع
السس- -ك- -ن وال- -ع- -م -ران واŸرّق  Ú-ال -ع -م -وم ّ-ي Ú-
واÿواصص ،وق -د اّت -خ -ذ ق -رارات ه -ام -ة ب-ه-ذا
ا’ط- - - -ار م- - - -ن تسس - - -ه - - -ي - - -ل
اإ’جراءات بالنسسبة للمرقÚ
العقاري Úومرافقتهم خÓل
ﬂت- -ل- -ف م- -راح -ل Œسس -ي -د
اŸشس- -اري- -ع السس- -ك- -ن- -ي- -ة م- -ع
ضسرورة التنسسيق بﬂ Úتلف
ال -ه -ي -ئ-ات اŸع-ن-ي-ة ،و–وي-ل
رخصص ال- -ب -ن -اء إا ¤الشس -ب -اك
الوحيد على مسستوى الو’ية
عوضسا عن البلديات لتفادي
اإ’جراءات البÒوقراطية التي ” طرحها من
طرف اŸرقي Úالعقاري ÚخÓل هذا اللقاء.
ك -م -ا أاّك -د وا‹ ال-و’ي-ة ع-ل-ى رف-ع ال-ع-راق-ي-ل
بالنسسبة للمشساريع اŸتوّقفة والغ Òمنطلقة مع
ضسرورة إاعداد القوائم و–ويلها إا ¤اŸرقÚ
ال -ع -ق -اري ‘ Úأاق -رب اآ’ج -ال ،أام -ا ب -ال -نسس -ب-ة
للسسكنات اŸنتهية ” توجيه تعليمات أ’جل
رب-ط السس-ك-ن-ات Ãخ-ت-ل-ف الشس-ب-ك-ات لتسسليمها
قبل  31ديسسم Èمن السسنة ا÷ارية.
وق -د أاب -دى اŸرق Úال -ع -ق -اري -ن ا◊اضس-ري-ن
ب -ا’ج-ت-م-اع ارت-ي-اح-ه-م ل-ن-ت-ائ-ج ه-ذا ا’خ’ Ò
سسيما فيما يخصص رفع العراقيل التي كانت

–ول دون ا’نطÓق ‘ اŸشساريع أاو إا“ام
اأ’شسغال ،ويأاتي هذا ا’جتماع عقب الزيارة
الفجائية التي قام بها وا‹ الو’ية إا ¤بعضص
ورشس -ات ا’‚از Ãن -ط -ق -ة م-زغ-ي-ط-ان ،ح-يث
’حظ تأاخرا كبÒا ‘ التجسسيد ‡ا يسستدعي
أاخذ التداب Òالعاجلة لتحريك هذه اŸلفات
وت -ذل-ي-ل ال-ع-ق-ب-ات ال-ت-ي ت-ع-رق-ل Œسس-ي-د ه-ذه
اŸشساريع ،إاضسافة ا ¤الزيارات اŸتعددة من
ق- - -ب- - -ل مسس - -ؤوول السس - -ل - -ط - -ة
التنفيذيةı ،تلف مشساريع
السس -ك -ن م-ن صس-ي-غ-ة الÎق-وي
اŸدعم ،أاين اطلع اŸسسؤوول
على ›موعة من العراقيل،
واŸت-ع-ل-ق-ة ب-تسسديد اأ’شسطر
اŸال- -ي- -ة ،أاو –دي- -د ق- -وائ -م
اŸسس - -ت- -ف- -ي- -دي- -ن م- -ن ق- -ب- -ل
اŸصسالح اŸعنية بإاعدادها،
هذا وقد شسّدد بشس Òفار،
خÓ- - - -ل ت- - - -لك ال- - - -زي - - -ارات
اŸيدانية ‘ العديد من اÙطات التي تتعلق
ب -ق -ط -اع السس -ك -ن ،ع -ل -ى أاه-م-ي-ة ال-ت-نسس-ي-ق بÚ
ﬂتلف اŸصسالح اŸتكفلة بإا‚از السسكنات
م -ن ﬂت -ل -ف الصس -ي -غ ،وال -ع -م -ل ع -ل-ى –دي-د
ﬂط -ط ع -م -ل مشسÎك ودق -ي-ق ،ح-يث ط-الب
مسس-ؤوو‹ اŸدي-ري-ات اŸع-ن-ي-ة ،وب-إاشس-راف م-ن
مدير السسكن ،بتحديد الطلبات اŸتعلقة بربط
السس -ك -ن-ات Ãخ-ت-ل-ف الشس-ب-ك-ات ع-ن-د ان-طÓ-ق
اŸشساريع ،و ليسص بعد مرور وقت زمني ،حتى
’ يتم تعطيل تسسليم السسكنات Ÿسستحقيها ،كما
أامر رؤوسساء الدوائر بالشسروع ‘ دراسسة ملفات
اŸسستفيدين من السسكنات على غرار السسكن

–ويل رخصص البناء
إا ¤الشضباك الوحيد
على مسضتوى الو’ية

 130ملي ـارا لفك العزلة
عن دائرة العـوان ـة
خ ّصسصص بشس Òفار ،وا‹ جيجل ،مبلغا ماليا
ف- -اق  130م -ل -ي -ار سس-ن-ت-ي-م ‘ ›ال اأ’شس-غ-ال
العمومية ،خÓل زيارته اأ’خÒة لبلدية العوانة
غرب الو’ية ،وذلك لتجسسيد اŸشساريع ا÷اري
إا‚ازه -ا م -ن ت -ه -ي-ئ-ة ال-ط-رق-ات عﬂ Èت-ل-ف
ب -ل -دي -ات وق -رى دائ -رة ال -ع -وان -ة ،ح-يث ع-اي-ن
مشسروع صسيانة وإاصسÓح الطريق الو’ئي رقم
 137الرابط ب Úالقرن وسسلمى بن زيادة على
مسسافة  12كلم ،بغÓف ما‹ يزيد عن 10
مÓي Òسسنتيم ،وبلغت نسسبة إا‚ازه حدود 65
” الشسروع منذ مدة ‘ تهيئة
باŸائة ،كما ّ
وتعبيد الطريق الرابط ب Úالطريق الو’ئي
،135
وم -ن -ب-ع «اŸشس-اك-ي» ‘ شس-ط-ره ال-ث-الث ع-ل-ى
مسسافة  2كلم مع اŸوقع السسياحي «اŸشساكي»
Ãبلغ ما‹ يصسل ا 790 ¤مليون سسنتيم .وتقّدر
نسسبة اأ’شسغال ‘ حدود  35باŸائة.
وب-ب-ل-دي-ة ال-ع-وان-ة ّ” إاع-ط-اء إاشس-ارة ان-طÓ-ق
مشس-روع ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي  137ب-ال-عوانة على
” تخصسيصص مبلغ يقارب
مسسافة 21كلم ،حيث ّ
 20م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ل-ه-ذه ال-ع-م-لية ،حيث سسيتم
معا÷ة النقاط السسوداء التي تعا Êمنها منذ
سسنوات ،خÓل اأ’زمة اأ’منية التي عاشستها
اŸنطقة،
وتقّدر مدة اإ’‚از بحوا‹  7أاشسهر ،ووصسلت
نسسبة اأ’شسغال ‘ حدود  70باŸائة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’ولوية Ÿلف البيئة باŸقراÊ
وحي العثمانية
أإّك-د وإ‹ وه-رإن ،م-ول-ود شص-ري-ف-ي ،خÓ-ل زي-ارة ف-ج-ائية
ق- -ادت- -ه إ ¤ح- -ي- -ي إل- -زه- -ور إŸق- -رإ Êو 1180مسص-ك-ن ب-ح-ي
إل-ع-ث-م-ان-ي-ة ،ت-فّ-ق-د خÓ-ل-ه-ا إل-وضص-ع إل-بيئي ،أإن ملف إلبيئة
ونظافة إÙيط يعد أإولوية ويحظى بأاهمية بالغة ،كونه
لي ولي-ة ،م-وج-ه-ة ت-ع-ل-ي-م-ات
ي -ع -د إل -وإج -ه-ة إ◊ق-ي-ق-ي-ة أ
صص-ارم-ة ب›Èة ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-ف وإسص-ع-ة ب-حي مرإفال يوم
إلسصبت من أإجل إعطاء وجه جما‹ مشصرف لها.

وهران :براهمية مسشعودة
وأاّكد الوا‹ على اأن خلية البيئة اŸسستحدثة أاثبتت ‚اعتها ‘
تنظيف اÙيط وإاعادة بهاء مدينة وهران ،من خÓل خرجاتها
اليومية لتحديد أاماكن ّŒمع النفايات الصسلبة وغÒها ،مع الÎكيز
على وضسع برنامج أاسسبوعي للتدخل كل سسبت على مسستوى موقع أاو
أاك Ìمن هذه اŸواقع ،لتصسفيتها بشسكل نهائي وجذريÃ ،شساركة
مؤوسسسسات عمومية وخاصسة لها مشساريع مع متعامل Úعمومي،Ú
وذلك بتجنيد اآلياتها وأافرادها اإ ¤جانب Œنيد فرق للتدخل،
›هزة Ãجموعة من اآ’ليات على مسستوى مقر مديرية النظافة
والتطه Òالقد Ëلبلدية وهران.
مع العلم اأن هذه الفرق تقوم بالتدخل لتنظيف النقاط التي يتم
تسس -ج -ي -ل -ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ›م-ع وه-ران ال-كÈى ،ل-ت-ق-د Ëال-دع-م
واإ’سس-ن-اد Ÿصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات اأو اŸؤوسسسس-ات اŸك-ل-ف-ة ب-ال-ن-ظ-اف-ة،
خاصسة عندما يتعلق اأ’مر بالقضساء على نقاط سسوداء كبÒة ،أاو
تراكمات هامة من حيث ا◊جم.
وقد فاق عدد تدخÓتها منذ انطÓق هذا الÈنامج البيئي 42
عملية تدخلَ ،ترّتب عنها Œميع وإازالة ما حمولته  18975كيسسا
بÓسستيكيا من ا◊جم الكب ،Òو 1245طنا من اأ’تربة والنّفايات
ال ّصسلبة ،اإضسافة إا 68 ¤حمولة لشساحنات من سسعة  15طنا من بقايا
اأ’شس -ج-ار واأ’غصس-ان ،ف-ي-م-ا ّ” ت-ن-ف-ي-ذ  11ع-م-ل-ي-ة تطوعية كÈى
جّندت لها  854شساحنة و 327اآلة ،إاضسافة إا 2911 ¤عام Óو220
م-ت-طّ-وع-ا ،مّ-ك-نت م-ن Œم-ي-ع ح-م-ولة  5955ك-يسس-ا بÓ-سس-تيكيا من
ا◊جم الكب Òبها نحو  418طنا من النفايات اŸنزلية ،و 27788طنا
من النفايات الصسلبة واأ’تربة ،و 16حمولة شساحنات ذات حجم 15
طنا من اأ’غصسان واأ’عشساب.
كما يعتمد التوجه ا÷ديد لل ّسسلطات اÙلية لو’ية وهران،
حسسب الوا‹ ،على تكثيف ا’عتناء باŸسساحات اÿضسراء؛ من
خÓل تدعيم مؤوسسسسة وهران اÿضسراء بإاعانات مالية مباشسرِة من
خزينة الو’ية ،وإالزام البلديات بتسسوية مسستحقاتها اŸالية ،مع
الÎخيصص لها بتوظيف عمال جدد Ÿواجهة النقصص اŸسسجل ‘
هذا اÛال ،حيث يضسم برنامج التشسج Òغرسص  50أالف شسجÒة،
ُخصسصست ’قتنائها اعتمادات مالية ‘ اŸيزانيات اأ’ولية للبلديات
بالتنسسيق مع ﬁافظة الغابات ‘ اختيار نوعية اأ’شسجار التي
تÓئم البيئة اÙلية اÿاصسة بكل منطقة ،فيما عرفت العملية إا¤
حد اآ’ن غرسص  4500شسجÒة ،وم ّسست الطرق الرئيسسة على مداخل
وﬂارج اŸدينة ،مثلما هي ا◊ال بالنسسبة للمدخل الغربي أاو
الطريق اŸزدوج ﬁور دوران الباهية باŒاه اŸطار الدو‹ أاحمد
بن بلة إا ¤غاية مدخل الطريق السسيار ،واŸدخل الشسرقي بالطريق
الوطني رقم  11باŒاه و’ية مسستغا.Â
وباŸوازاة مع حمÓت النظافة التي تعرفها الو’ية ّ” ،تنظيم
عدة حمÓت للَقضساء على ا◊يوانات الضسالة واÿطÒة ،والتي
أاسسفرت خÓل الثÓثي اأ’خ Òمن السسنة ا÷ارية ،عن القضساء على
 724حيوانا ،منها  14خنزيرا ،والبقية من الكÓب اŸتشسردة؛ من
خÓل تنفيذ  48عملية ،وفق ذات اŸصسدر.
كما اعت Èالوا‹ اأّن مفهوم البيئة والعناية باÙيط يشسمل أايضسا
ﬁاربة البناءات غ Òالشّسرعية ،التي “ثل شسك Óبشسعا من أاشسكال
التعدي على البيئة والعمران ،واأنّ ال ّصسرامة ‘ التعامل مع هذا
اŸلف كان له أاثر إايجابي من خÓل تراجع سسرعة انتشسار هذه
الظاهرة’ ،سسيما عندما يتعلق اأ’مر باأ’راضسي الفÓحية التي تعد
اŸصسدر الوحيد الدائم اŸنتج للÌوة ،مثلما يؤوّكد عليه فخامة
رئيسص ا÷مهورية ‘ كل اŸناسسبات.

نقصس إلتّأاط Òإلطبي بدإر إلسصكري بالشصلف

متاعب كبÒة لألطفال اŸرضضى وقلق لألولياء
اّت -سس -عت م-ع-ان-اة وم-آاسس-ي أاط-ف-ال م-رضس-ى السس-ك-ري ب-ال-دار ال-ت-ي
خ ّصس -صست ل -ه -م ب -و’ي -ة الشس -ل -ف ،ن -ت -ي -ج -ة ان-ع-دام ال-ت-أاط Òال-ك-ا‘
‡ا جعل اأ’ولياء يواجهون متاعب كبÒة جّراء هذه
اıتصصّ ،
اŸشسكلة.
ه -ذه ال-وضس-ع-ي-ة اŸت-أاّزم-ة أاث-ارت انشس-غ-ا’ت أاول-ي-اء اŸرضس-ى م-ن
اأ’طفال بهذا الداء ‘ ،ظل العجز اŸسسجل ‘ التأاط Òالطبي بدار
السسكري التي خصسصست لهذه الفئة التي وجدت نفسسها أامام حتمية
ال-ت-ح-وي-ل اŸسس-ت-م-ر ب ÚاŸؤوسسسس-ات اإ’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة بÎاب الو’ية،
اأ’مر الذي اأثّر على مسسأالة عÓجهم ورعايتهم الصسحية أامام عيون
مسسؤوو‹ القطاع ،يقول أاولياء اŸرضسى الذين ناشسدوا اŸصسالح
الصسحية ومديرية القطاع بالو’ية بضسرورة التحرك العاجل لتسسوية
الوضسعية التي طالت ،حسسب اأقوالهم.
إاث - -ارة ه- -ذا اإ’نشس- -غ- -ال ب Úأاسس- -ر اŸرضس- -ى ب- -ه- -ذا ال- -داء ،ج- -اء
عشس -ي -ة اإح -ي -اء م -ن -اسس -ب -ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-داء السس-ك-ري ،وت-ك-ث-ي-ف
ا◊مÓت الوقائية والرعاية الصسحية من هذا اŸرضص ،الذي يسسجل
سسنويا أاعدادا مرعبة ب ÚالعائÓت ،حسسب ما كشسفته اŸصسالح
اıتصسة.

الششلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
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زمــــــــان...

اشسراف :حامد حمور

يا زمـــان

تاج بن صشاولة..
سسرعــة وذكــــاء

السسبت  ٢٥نوفمبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٦ربيع الول  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٩٩

لول
حّقق انطÓقة موفقة ويÎبّع على عرشش اÎÙف ا أ

ششباب قسشنطينة يسشÒ
بنسشق اŸرششح ÿطف اللقب

طارق عرامة:

كلمة العدد

التنظيم والثقة...
‚اح الفرق يعتمد ‘ اŸقام األول على التنظيم الذي
يتم «رسسمه» بطريقة موفقة ،بوظائف واضسحة و»ورقة
طريق» منطقية Ÿوسسم واحد أاو لعدة سسنوات.
فالنجاح اŸعت Èالذي حّققه فريق شسباب قسسنطينة ‘
بداية هذا اŸوسسم قد ‚ده ‘ ا÷ملة التي قالها
اŸن -اج Òال -ع -ام ل -ل-ن-ادي ط-ارق عّ-رام-ة ف-ي-م-ا ي-خصص
اÒŸكاتو الشستوي« :النتدابات من صسÓحيات اŸدرب
^ حامد حمور
عمرا ،»Êحيث أان هذا األمر يكون Ãثابة درسص لكل
األن -دي -ة اÎÙف -ة ‘ ال -راب -ط -ة األو ¤ال -ت -ي ي -رك-ز أاغ-لب مسسÒي-ه-ا ع-ل-ى التصس-ال
بالÓعب Úوﬁاولة جلبهم دون معرفة رأاي اŸدرب.

إاعطاء صسÓحية جلب الÓعب Úللمدرب يوضسح مدى «النضسج» الذي وصسله فريق
السسنافر ‘ تسسي Òالشسؤوون الفنية للفريق ،حيث أان اŸدرب يعرف “اما ما –تاجه
التشسكيلة من خÓل اشسرافه يوميا على التدريبات ومعاينته Ÿردود الÓعب‘ Ú
اŸقابÓت ،خاصسة وأان «النتدابات اŸدروسسة بدقة» Œعل نسسبة ‚احها مرتفعة
جدا.
‘ ح Úأان بعضص الفرق تسس Òعكسص هذا العمل اŸنطقي ،وهذا بقيام العديد من
اŸسسÒي -ن ب -التصس -ال ب -الÓ-ع-ب Úوج-لب ع-دد «ق-ي-اسس-ي» م-ن ال-ع-ن-اصس-ر دون م-راع-اة
الحتياجات الفنية للتشسكيلة التي تصسبح بعيدة عن التوازن الذي يريده اŸدرب ،األمر
الذي يؤوثر على النتائج بشسكل كب.Ò
فالثقة ‘ امكانيات اŸدرب Œعله يعمل ‘ ظروف جيدة ويقدم كل امكانياته ‘
تسسي Òالتشسكيلة ،حيث إان Œديد الثقة ‘ التقني عبد القادر عمرا Êأاعطى ثماره ‘
اÒŸكاتو الصسيفي بـ «اسستقدامات نوعية» ،وقد تكون األمور بنفسص درجة النجاح ‘
سسوق النتقالت القادم ،خاصسة وأان الفريق يحتاج لنسسبة «ضسئيلة» من التدعيمات
لتجنب التأاث Òعلى توازن التشسكيلة.
ف -ال -ب -حث ع -ن ل -قب ال -ب -ط -ول -ة ي -ت -ط ّ-ل -ب «ا◊ن -ك -ة» و»ال-ت-ج-رب-ة» ال-ك-بÒة ‘ تسس-يÒ
«اŸنعرجات» ا◊اسسمة للفرق التي لديها طموحات كبÒة ‘ اŸوسسم.

سشر تأاّلقن ـ ـا هو انتداباتن ـ ـا
الّدقيق ـ ـ ـ ـة وششروعن ـ ـ ـ ـا
‘ الّتحضشÒات مبكـ ـ ـّرا
وليد بن شسريفة :

ا’سشتقـ ـ ـرار وال ّصشرام ـ ـة
‘ العمل جعلتنا ‘ الريـ ـ ـادة
حوحو :

ششباب قسشنطينة ارتدى ثوب
البطل اŸنتظر وعليه التأاكيد
‘ اŸقـ ـ ـ ـابÓت الق ـ ـ ـادمة
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لول
حّقق أنطÓقة موفقة ويّÎبع على عرشش أÎÙف أ أ

ششباب قسشنطينة يسش Òبنسشق اŸرششح ÿطف اللقب
يسس Òفريق شسباب قسسنطينة بنسسق قد Áكنه من خطف لقب ألرأبطة أÎÙفة ألأو ‘ ¤نهاية أŸوسسم أ◊ا‹ ،بالنظر للنتائج ألكبÒة ألتي حققها ‘ ألـ  12جولة من أŸنافسسة ويÎبّع على ريادة ألÎتيب بفارق  4نقاط
على مÓحقه أŸباشسر شسبيبة ألسساورة ،هذه ألوضسعية جعلت كل أنظار أŸتتبع Úتصسّوب أإ ¤ألنادي ألقسسنطيني بصسفة مركزة.
حامد حمور
ف -اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي رسس-م-ه-ا مسسّ-ي-رو
النادي أاتت أاكلتها ◊ّد اأ’ن من خÓل
التدعيمات النوعية التي ”ّ جلبها إا¤
«مدينة ا÷سسور اŸعلقة» ،وŒديد الثقة
‘ اŸدرب اÙنك ع - - -ب - - -د ال - - -ق - - -ادر
ع- -م- -را ،Êح -يث أان ال -تشس -ك -ي -ل -ة ت -ق -دم
ب‘
مسستويات كبÒة وكل اأ’رقام تصس ّ
منحى أان الفريق ‘ وضسعية مريحة التي
“كنه من السس Òبخطى ثابتة نحو الفوز
باللقب ،ولو أان الطريق ما زال طويÓ
وشساقا.
و“ّكن «السسنافر» من –قيق انطÓقة
موفقة للغاية بتوقيعهم ◊د اآ’ن لـ 8
ان- -تصس- -ارات وت- -ع -ادل -وا ‘  3مناسسبات
وخسسروا مرة واحدة ‡ ..ا يعني أان
ا◊صس -ي -ل -ة اي-ج-اب-ي-ة ل-ل-غ-اي-ة وت-رف-ع م-ن
معنويات الÓعب Úالذين يسسعون بجدية
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ه -ذه ال-وتÒة ‘ ب-ق-ي-ة
مشس - -وار ال- -ب- -ط- -ول- -ة وخ- -اضس الشس- -ب- -اب
مقابÓت قوية جعلته يتفوق على أاندية
ت -ن-افسس ه-ي اأ’خ-رى ع-ل-ى ال-ل-قب ع-ل-ى
غرار ا–اد العاصسمة ،هذا اأ’خ⁄ Ò
يصسمد ‘ عقر داره أامام قوة تشسكيلة
عمرا Êالتي عادت للديار بالنقاط الـ .3
و–ّق -قت ال -ن-ت-ائ-ج ب-فضس-ل ال-ع-م-ل ال-ك-بÒ
الذي أاقيم قبل بداية اŸوسسم ،أاين “كن
اŸناج Òالعام عرامة من جلب ’عبÚ
لهم امكانيات كبÒة على غرار اŸهاجم
عبيد وا◊ارسس رحما ÊوالÓعب سسي. Ó

ب-ع-د ت-أاّل-ق ف-ري-ق شس-ب-اب قسس-نطينة هذأ
لو،¤
أŸوسس- -م ‘ أل- -رأب- -ط- -ة أÎÙف- -ة أ أ
أّت-صس-ل-ن-ا ب-اŸن-اج Òأل-ع-ام ل-ل-ف-ري-ق طارق
عرأمة ،ألذي أّكد لنا ‘ هذأ أ◊وأر بأانّ
سسر تأالّق ألفريق هذأ أŸوسسم رأجع إأ¤
ألنتدأبات ألتي كانت مدروسسة.

سشر تأالّقنا هو انتداباتنا الّدقيقة
وششروعنا ‘ الّتحضشÒات مبكّرا

تنسشيق كب Òب Úعرامة وعمراÊ
وب- -ال -ت -ا‹ ي -ظ -ه -ر أان ال -ت -نسس -ي -ق بÚ
ا’ط-ارات ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق أاعطى ثماره
من خÓل اعتماد عمرا Êعلى تشسكيلة
م -ت -وازن-ة واسس-ت-ع-دت ‘ ظ-روف ج-ي-دة،
‡ا سسمح لها –قيق تطور تقني على
مراحل ا ¤غاية انطÓق اŸنافسسة التي
كانت موفقة بتسسجيل نتائج ايجابية .
وي -ع -ت -م -د ال -ف -ري -ق ع-ل-ى خÈة اŸدرب
ع- -م -را Êوصس -رام -ت -ه ‘ تسس -ي Òاأ’م -ور
الفنية ،حيث يعطي للعمل أاولوية كبÒة،
وما فتئ يكرر أان على الÓعب ÚالÎكيز
على العمل ‘ اŸقام اأ’ول و ’حظنا
عدم اعتماده على بعضس الÓعب Úالذين
تغيبوا عن بعضس ا◊صسصس التدريبية ..
اأ’م -ر ال -ذي أارسس-ى ج-وا م-ن-اسس-ب-ا ل-ب-ذل

طارق عرأمة
(أŸناج Òألعام لشسباب
قسسنطينة) لـ «ألشسعب»:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصش

اÛه- -ود م -ن أاج -ل «اف -ت -ك -اك» م -ك -ان
ك- -أاسس- -اسس- -ي ‘ ال -تشس -ك -ي -ل -ة و ‘ اأ’ي -ام
اأ’خÒة ع -فت ت -دري-ب-ات ال-ف-ري-ق ب-عضس
ال-غ-ي-اب-ات‡ ،ا اضس-ط-ر ع-م-را Êل-لقول:
«’حظت بعضس الÎاخي ‘ هذا الوقت
اŸه - -م ج - -دا ،م - -ن الضس - -روري ات- -خ- -اذ
اجراءات مهما كان اسسم الÓعب ،حيث
‹
أان مرحلة العودة ‘ البطولة بالنسسبة إا ّ
تبدأا من مباراة شسبيبة القبائل «‡ ..ا
يعني أان اŸشسرف على العارضسة الفنية
للفريق يريد ابقاء الÓعب ‘ Úتركيز
تام حتى ‘ فÎة الراحة التي اسستفادت
منها اأ’ندية قبل اجراء ا÷ولة الـ.13

عبيد  ..ا◊لقة القوية
‘ تششكيلة «السشنافر»
ك-م-ا أان ال-رسس-م ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ال-ذي اع-ت-م-ده
عمرا Êقدم سسÓسسة كبÒة أ’داء الفريق
من خÓل الوصسول «بسسرعة « ا ¤منطقة
اŸنافسس ،Úوبالتا‹ توقيع اأ’هداف ‘
معظم اŸقابÓت التي لعبها شس.قسسنطينة
ال - -ذي ي- -ح- -ت- -ل ال- -ري- -ادة ك- -ذلك ‘ ع- -دد
اأ’هداف بحصسيلة بلغت  19هدفا“ ،كن
ال-ه-داف ع-ب-ي-د م-ن تسس-ج-ي-ل  9م-ن-ها ،أاي
ت-ق-ريبا  50ب-اŸائ-ة م-ن ا◊صس-ي-ل-ة ال-ك-لية

واأ’ك Ìمن ذلك ،فإان هداف البطولة ◊ّد
اآ’ن سساهم بشسكل كب ‘ Òعدد النقاط
ال -ت -ي –صس -ل ع -ل -ي -ه -ا ال -ف -ري -ق ب-أاه-داف
حاسسمة.
وي- -ت- -م- -ت- -ع اŸه- -اج- -م ع -ب -ي -د ب -ب -ن -ي -ة
م-ورف-ول-وج-ي-ة ‡ّي-زة وام-كانيات فنية
كبÒة “كنه ‘ كل مرة التمركز ‘
اŸك -ان اŸن -اسسب ل-ت-ح-وي-ل ال-ك-رة ا¤
الشس - -ب- -اك ،ح- -يث اسس- -ت- -ط- -اع اŸدرب
’سساسسي
عمرا Êمن ايجاد «الدور» ا أ
لهذا الÓعب الذي كانت له Œارب
ببعضس الفرق  ⁄تكن ناجحة “اما،
خ -اصس -ة ‘ م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ونصس-ر

حسس Úداي  ..وبفضسل العمل الكب‘ Ò
ف -ري-ق «السس-ن-اف-ر» ،ف-إان ع-ب-ي-د ي-ط-رق
ب -ق -وة ع-ل-ى أاب-واب اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي
’ول  ..وب- -دون شسك سس- -ي -ح -ذو ح -ذو
اأ
زم -ي -ل -ه ‘ ال -ف-ري-ق ا◊ارسس رح-م-اÊ
ال -ذي ك -ثÒا م -ا «أان -ق -ذ» ال -ف -ري-ق م-ن
وضس -ع -ي -ات صس -ع-ب-ة ب-فضس-ل ام-ك-ان-ي-ات-ه
الكبÒة والثقة التي يلعب بها.

جمهور من ذهب يسشندالفريق ...
و’ Áكن ا◊ديث عن شسباب قسسنطينة
وسسÒه ب- -ث- -ب -ات ‘ ه -ذه ال -ب -ط -ول -ة دون
التطّرق ÷مهوره الو‘ الذي يشسجع

ال-ف-ري-ق ب-ط-ري-ق-ة ف-ري-دة ،ح-يث ي-توافد
ب- -أاع- -داد غ- -فÒة ا ¤م- -ل- -عب الشس- -ه- -ي -د
ح-مÓ-وي ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ويشس-كل «الÓعب
رقم  ‘ »12كل اŸقابÓت  ..ويدفع
الÓعب Úا ¤بذل ›هودات أاك Èللتفوق
 ..وشساهدنا ذلك «الديكور» الذي صسنعه
‘ اŸباراة اأ’خÒة أامام مولودية وهران
حŒ Úاوب مع لقطات أاصسحاب الزي
اأ’خضسر واأ’سسود ا ¤غاية “كن عبيد
م -ن ت -وق -ي -ع ه -دف ال -ف -وز واح-ت-ف-ل م-ع
الÓعب Úبعد نهاية اŸباراة التي كانت
قوية ب Úفريق Úقدما مسستوى ‡ّيزا
وبندية كبÒة.

وليد بن شسريفة لـ «ألشسعب»:

«ا’سشتقرار وال ّصشرامة ‘ العمل جعلتنا ‘ ريادة التّرتيب»

أرج -ع ق -ائ -د شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي-ن-ة ول-ي-د ب-ن
شسريفة ‘ حوأر خاصش ÷ريدة «ألشسعب»
لي-ج-اب-ي-ة أل-ت-ي ي-حّ-ق-ق-ه-ا ألنادي
أل-ن-ت-ائ-ج أ إ
خ Ó- -ل أŸوسس - -م أ◊ا‹ إأ ¤أل - -ع - -م- -ل أ÷اد
رف-ق-ة أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ب-ق-ي-ادة ع-ب-د ألقادر
عمرأ ،Êإأضسافة إأ ¤ألسستقرأر ألذي يعد
عام Óمهما من أجل أ◊فاظ على توأزن
لم- -ور سس- -ت- -ك- -ون أكÌ
أÛم- -وع- -ة ،إأل أن أ أ
لنهم على درأية تامة
صسعوبة ‘ أŸسستقبل أ
Ãا ي -ن-ت-ظ-ره-م ورغ-م ذلك إأل أن ه-دف-ه-م
أŸباشسر هو أللعب على أحد أŸرأكز ألثÓثة
لو ¤للمشساركة ‘ منافسسة قارية.
أ أ
حاورته :نبيلة بوقرين

❊ ألشسعب :كيف تقيّم مسستوى فريق شسباب
قسسنطينة ‘ أŸوسسم أ◊ا‹؟
@@ وليد بن شسريفة :مسستوى الفريق ‘ اŸوسسم
ا◊ا‹ ج -ي-د ب-اŸق-ارن-ة م-ع السس-ن-وات اŸاضس-ي-ة،
وذلك راجع إا ¤سسلسسلة النتائج اإ’يجابية التي
نحققها إا ¤حد اآ’ن ،وا◊مد لله نحن اآ’ن ‘
ريادة الÎتيب العام ،وهذا ما سسيشسجّعنا من أاجل
اŸواصسلة ‘ نفسس الطريق ◊صسد أاك Èعدد من
النقاط مسستقب Óحتى نبقى ‘ اŸراكز اأ’و¤
قبل  3جو’ت عن نهاية مرحلة الذهاب حتى
نتفادى الضسغط ‘ لقاءات العودة من البطولة أ’ن

اأ’مور سستكون أاك Ìتعقيد Ãا أان الفرق اأ’خرى
سستعمل هي اأ’خرى على العودة ‘ سسلم الÎتيب.
لسس-ب-اب أل-ت-ي سس-اه-مت ‘ ع-ودة
❊ م -ا ه -ي أ أ
ألسسنافر هذأ أŸوسسم؟
@@ صسحيح ‘ اŸواسسم اŸاضسية عانينا كثÒا
أ’ّننا كّنا دائما نلعب من أاجل ضسمان البقاء ،وهذا
ما كان يخلق لنا ضسغطا كبÒا أ’ّن اأ’مور كانت
–سس- - - - -م ‘ ا÷و’ت اأ’خÒة ،إا’ أان اŸوسس- - - - -م
ا◊ا‹ اأ’م -ور ت -غ ّ-ي -رت ك -ثÒا،
وذلك راجع إا ¤العمل الكبÒ
ال -ذي ن -ق -وم ب-ه رف-ق-ة ال-ط-اق-م
ال- -ف -ن -ي واإ’دراي ،إاضس -اف -ة إا¤
ا÷دية من قبل الÓعب Úسسواء
الكوادر أاو الشسباب ،إاضسافة إا¤
ا’سستقرار الذي يعد أاهم عامل
من أاجل النجاح ،وا◊مد لله
هذه اŸرة ”ّ ا◊فاظ تقريبا على كل التعداد
الذي كان ‘ اŸوسسم اŸاضسي ما جعلنا نواصسل
‘ العمل.
❊ ما هو ألهدف أŸسسطّر ‘ قادم أŸوأجهات؟
@@ نحن نعلم أانّ اŸهمة لن تكون سسهلة أ’نّ
ال ّصسراع سسيشستد أاك Ìخاصسة ‘ مرحلة العودة من
اŸنافسسة ،ولهذا فإاّن تواجدنا ‘ صسدارة الÎتيب
أامر مهم بالنسسبة لنا حتى نلعب من دون ضسغط
ونعمل على البقاء ‘ الراتب الثÓثة اأ’و ¤حتى
ن -ت -م -ك -ن م -ن اŸشس -ارك -ة ‘ إاح -دى اŸن -افسس-ات

اÿارج- -ي -ة ،أ’ّن -ن -ا ن -ق ّ-دم ‘ م -وسس -م رائ -ع وج -د
إاي- - -ج - -اب - -ي إا ¤ح - -د اآ’ن ،وك - -ل ذلك راج - -ع إا¤
الصس-رام-ة ال-ت-ي ي-ع-م-ل ب-ه-ا ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ال-ذي
يشسرف على النادي ،إاضسافة إا ¤اÈÿة اŸوجودة
عند بعد العناصسر.
لضس -اف -ة أل -ت -ي ق ّ-دم -ه -ا أŸدّرب
❊ م- -ا ه- -ي أ إ
عمرأ Êللّنادي؟
@@ عمرا Êإانسسان صسارم جدا ويرّكز على العمل
ويحب العناصسر ا÷ادة ،ويعامل
كل الÓعب Úسسواسسية ،إاضسافة إا¤
اÈÿة وال -ت -ج -رب -ة ح -يث ف -رضس
ط -ري -ق -ة ع -م -ل ج -دي -دة  ⁄ت-ك-ن
م -وج -ودة ‘ السس -اب-ق ،ح-يث ك-ان
ب- -عضس الÓ- -ع- -ب Úي- -غ -ي -ب -ون ع -ن
التدريبات ،و ⁄تكن هناك جيدة
كل هذه اأ’مور  ⁄تعد موجودة
منذ قدوم هذا اŸدرب الكب Òبدليل أاّننا نحّقق
‘ ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة أ’ّن الّصس-رام-ة وا’سس-ت-ق-رار
عامل Úمهم Úمن أاجل الّنجاح.
❊ ه -ل ه -ن -اك ضس-غ-ط ع-ل-يك Ãا أ ّن-ك ق-ائ-د
ألفريق؟
@@ أاكيد هناك ضسغط أ’نني أاحمل مسسؤوولية
القائد لكن ا◊مد لله هناك زمÓئي ‘ الفريق
لهم خÈة أاك Èمنّي وسساعدو ÊكثÒا ‘ اŸهمة
على غرار بزاز الذي له خÈة طويلة ‘ اŸيادين،
ودائما أاسستعم Úبه وأاسستفيد من النصسائح التي

«نريد اŸواصشلة
‘ نفسس اŸسشتوى
خÓل مرحلة العودة»

يقدمها ‹ وشسرف كب ‹ ÒكÓعب أان أاكون إا¤
ج- -انب ب- -زاز إاضس -اف -ة إا ¤رب -ي -ح ،زرارة وغÒه -م
ونحن دائما نعمل بشسكل جماعي ،وهذا ما جعلنا
ننجح ‘ اŸوسسم ا◊ا‹ أ’ن بتظافر ا÷هود
وت -وف-ر ال-ظ-روف اŸن-اسس-ب-ة ل-ل-ع-م-ل وا’سس-ت-ق-رار
والصس -رام -ة ،أاك -ي-د سس-نصس-ل إا ¤ه-دف-ن-ا ‘ ن-ه-اي-ة
اŸوسسم.
❊ ك-ي-ف سس-ت-ت-ع-ام-ل-ون مع موأجهات مرحلة
ألعودة؟
@@ حاليا نفّكر ‘ كسسب أاك Èعدد من النقاط
سسواء ‘ ا÷و’ت اŸتبقية من مرحلة الذهاب أاو
خÓل مواجهات العودة حتى نتمكن من البقاء ‘
اŸراك- - -ز اأ’و ،¤و ’ ⁄اŸرت- - -ب- - -ة اأ’و ¤رغ- - -م
صس -ع -وب -ة اŸأام -وري-ة أ’ن ه-ن-اك ف-رق أاخ-رى ل-ه-ا
اÈÿة وسستعمل على العودة مثلما سسبق ‹ القول
من قبل ،وبعدها سسنسس Òاأ’مور لقاء تلوى اآ’خر
حتى ’ يكون علينا ضسغط كب Òأ’ننا جد متفائلÚ
وهناك ثقة كب Òلدى كل الÓعب ‘ Úاإ’مكانيات
اŸوجودة ‘ اÛموعة ،خاصسة أان كل اŸباريات
سستكون صسعبة سستواء التي نلعبها ‘ الديار أاو
خارج ملعبنا مثلما كان عليه ا◊ال أامام وفاق
سس -ط -ي -ف ع -ن -دم -ا ف -زن -ا ‘ ال -ل-ح-ظ-ات اأ’خÒة
وتعÌنا ‘ قسسنطينة أامام أاوŸبي اŸدية كما
شسعرت بضسغط رهيب عندما كنت بعيد اŸيدان
‘ اŸواجهة اŸاضسية ضسد ا◊مراوة أ’ّنها اŸرة
اأ’و ¤التي أ’تعّرضس فيها للعقوبة.

❊ ماذأ تقول حول موضسوع تغي ÒأŸدّربÚ
‘ ألبطولة ألوطنية؟
@@ هذه ال ّ
ظاهرة موجودة ‘ الدوري ا÷زائري
ولكنها سسلبية أ’ن ا’سستقرار هو عامل النجاح
وع -ل -ى اأ’ن -دي -ة اأ’خ -رى أان تضس -ع ف -ري-ق شس-ب-اب
قسسنطينة كموذج أ’ننا ‘ السسابق كنا نعا Êمن
ه -ذا اŸشس -ك -ل ،ول -ك -ن ع-ن-دم-ا ” ا◊ف-اظ ع-ل-ى
الطاقم الفني بدأانا ‘ حصسد النتائج اإ’يجابية
ونحن اآ’ن ‘ الريادة.
لنصسار فريق شسباب قسسنطينة؟
❊ كلمة أ
@@ ‰لك ج- - -م- - -ه- - -ور م- - -ن ذهب ،أاشس - -ك - -ر ك - -ل
اŸناصسرين الذين سساندون ‘ اأ’وقات الصسعبة
و ⁄يÎكوا الفريق ،وهم اآ’ن يسساندوننا من أاجل
اŸواصسلة ‘ حصسد النتائج اإ’يجابية وأانا بدوري
أاع -ده -م أاّن -ن -ا سس -ن -ق ّ-دم ك -ل م -ا ع -ل-ي-ن-ا م-ن أاج-ل
إاسسعادهم جزاء وقوفهم الدائم إا ¤جانبنا ،و’ ⁄
أا“نى أان نهديهم لقب الدوري أ’ن كرة القدم ’
تعرف اŸسستحيل.

❊ ألشس- -عب :شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة ه -ذأ أŸوسس -م
ع -كسش أŸوأسس-م ألسس-اب-ق-ة ظ-ه-ر ب-وج-ه ج-دي-د
وأب -ه -ر عشس -اق ك -رة أل -ق -دم Ãردوده ،م -ا سس -ر
تأالق ألشسباب هذأ أŸوسسم ؟
@@ طارق عرامة :سسر تأالّق فريق شسباب قسسنطينة
هذا اŸوسسم راجع أ’ننا انطلقنا ‘ التحضسÒات
م -ب -ك -را وق -م -ن -ا بّÎب-صس ‡ي-ز ب-ت-ونسس وت-ب-ع-ه آاخ-ر
ب -قسس -ن -ط -ي-ن-ة ق-ب-ل ان-طÓ-ق اŸوسس-م ال-ك-روي ل-ك-رة
القدم ،وقبل ا’نطÓق ‘ التحضسÒات اŸبكرة قمنا
ب-ت-ك-وي-ن ›م-وع-ة م-ت-م-اسس-ك-ة ب-اسس-تقدامات دقيقة
ومدروسسة ‘ كل اÿطوط وأابقينا على الÓعبÚ
الذين كنا نرى فيهم بأانهم Áكنهم أان يدخلوا ‘
مشسروع الفريق ،الذي كنا نريد من خÓله أان نعيد
به الفريق إا ¤السسكة الصسحيحة ،كانت هناك عوامل
كثÒة للنجاح وا◊مد لله النتائج جاءت منذ البداية
وت -واصس -لت ،وذلك  ⁄ي -أات ول -ي -د الصس -دف -ة ب-ل ج-اء
نتيجة عمل دائم ومتواصسل ووقوف رجال الفريق
وا’نضسباط اŸفروضس داخل اÛموعة باإ’ضسافة
إا ¤أامور كثÒة .ما حّققناه ◊د اآ’ن هو ا’نطÓقة
وف -ق -ط ،وي -جب أان ي -ب-ق-ي الÓ-ع-ب-ون اأ’رج-ل ع-ل-ى
اأ’رضس والرؤووسس على اأ’كتاف كما يقال كي نواصسل
سسلسسلة نتائجنا ا’يجابية ،الفريق يحتل الريادة هذا
اŸوسسم ،ويجب أان نبقى فيها أ’طول مدة ‡كنة
ل -ن -ع -م-ل ع-ل-ى –ق-ي-ق م-ب-ت-غ-ان-ا ،ب-إاسس-ع-اد ا÷م-ه-ور
القسسنطيني وكل عشساق النادي ع Èالوطن ‘ نهاية
اŸوسسم.
❊ ‘ أل ّسسابق كان ألفريق يحّقق سسلسسلة من
لو¤
أل ّ-ن -ت -ائ-ج ألي-ج-اب-ي-ة وع-ن-د أل-ه-زÁة أ أ
ي- -ت- -وّق- -ف أل- -ف- -ري- -ق ،ه- -ذأ أŸوسس- -م لح -ظ -ن -ا
ألعكسش؟
@@ لدينا مدّرب  ⁄يبدأا عمله ‘ هذا اŸسستوى
هذه السسنة ،عمرا Êمدرب ﬁنك ويعرف جيدا
كرة القدم ا÷زائرية والÓعب Úوعقليتهم ،وهو ما
جعله دائما يجد ا◊لول للمشساكل الفنية والتقنية
ويجعل الÓعب Úدوما يقدمون أافضسل ما لديهم ،كما
أانه خلق اŸنافسسة ب ÚالÓعب Úوجعل من البعضس
اأ’فضس -ل ‘ ال -ب -ط -ول -ة ،وخ Òم -ث-ال ع-ل-ى م-ا أاق-ول
الÓعب «عبيد» الذي مّر بفÎة فراغ طويلة ‘
م- -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ونصس -ر حسس Úداي وال -ي -وم ه -و
هداف البطولة الوطنية« ،بلخ »Òهو أافضسل مّرر ‘
البطولة« ،بن عياد» يؤوّدي ‘ أافضسل موسسم له ‘
مسسÒته الكروية« ،بن شسريفة» أاعتقد بأانه أافضسل
ظه Òأايسسر ‘ البطولة الوطنية حاليا« ،رحما»Ê
دون تعريفه هو اآ’ن حارسس اŸنتخب الوطني و’
داع -ي ل -ل -ح-ديث ع-ن-ه« ،ال-ع-م-ري» فّ-ج-ر ط-اق-ت-ه ‘
الشسباب واأ’مثلة كثÒة .وباŸناسسبة أاعتقد بأاّنه حان
اأ’وان أ’ن يكون ‘ اŸنتخب الوطني على اأ’قل 3
أاو ’ 4عب ،Úأ’ّننا ‰لك أافضسل الÓعب ‘ Úالبطولة
ح -ال -ي-ا ،وه-ذا ه-و ال-وقت اŸن-اسسب ’سس-ت-دع-ائ-ه-م،
الناخب الوطني بدأا يعاين ’عبي البطولة وأاعتقد
بأان عددا كبÒا منهم سسيلفتون أانظاره.
❊ أŸيزة ألتي كانت “يّز ألشسباب ‘ أل ّسسنوأت
أŸاضس -ي -ة ،أŸع -ارضس -ة أل -ت -ي ك -انت ‘ ك-ل م-رة
تك ّسسر عمل أŸكتب أŸتوأجد ‘ ألفريق ،هذأ
لم- -ور ه- -ادئ- -ة ،م -ا أل -ذي
أŸوسس- -م ن- -رى ب- -أاّن أ أ
حدث؟
Ÿا مسسكت بزمام الفريق اŸوسسم اŸاضسي ،كان
@@ ّ
الفريق يعا ‘ Êذيل الÎتيب برصسيد  14نقطة،
وضسعت خ ّ
طة عملي وشسرعت ‘ تطبيقها وكانت
مهمتي اأ’و ¤هي ضسمان البقاء بالنسسبة لفريق
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شسباب قسسنطينة ‘ الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤لكرة
القدم وتفادي السسقوط ،وقبو‹ تلك اŸهمة كان
›ازف- -ة ك- -بÒة م- -ن- -ي أ’ Êق- -ب -لت ه -ذا ال -ت -ح -دي
خصسوصسا أان الفريق كان Áلك  14نقطة فقط ،لكن
ا◊مد لله “كنا من بلوغ هدفنا بالعمل الذي قمنا
Ÿا أاتينا للفريق ،لكن
به بالÓعب Úالذين وجدناهم ّ
ع -ن-د ن-ه-اي-ة اŸوسس-م اŸاضس-ي شس-رع-ن-ا م-ب-اشس-رة ‘
التحضس Òللموسسم ا÷ديد بتسسريح الÓعب Úالذين
 ⁄نكن بحاجة إاليهم ،وقمنا بتسسوية اأ’مور اإ’دارية
ال-ع-ال-ق-ة وقّ-ل-صس-ن-ا م-ن ال-ت-ك-ل-ف-ة اŸالية Ÿسستحقات
الÓعب ،Úوجلبنا من كنّا نراهم اأ’فضسل واأ’جدر
بحمل قميصس فريق شسباب قسسنطينة ،وهو ما جعل
نتائج الفريق تسس Òنحو اأ’فضسل وتتح ّسسن مقارنة
باŸواسسم اŸاضسية ،باإ’ضسافة إا ¤ا÷مهور الذي
ي -دّع -م -ن-ا ويسس-ان-دن-ا م-ن-ذ ب-داي-ة اŸوسس-م ال-ك-روي،
والذي يبقى وراءنا إا ¤غاية الدقائق اأ’خÒة من
ع- -م -ر اŸب -اري -ات ،وأات -ذّك -ر ه -ذا اŸوسس -م Ÿا ك ّ-ن -ا
منهزم ‘ Úالنتيجة ضسد وفاق سسطيف  3دقائق
قبل نهاية اŸباراة وآامن ‘ قدراتنا وبقي يسساندنا
إا ¤أان عّدلنا النتيجة ،وأاضسفنا الهدف الثا Êالذي
ك -ان ه -دف ال -ف -وز ،ال-ن-ت-ائ-ج ه-ن-ا ول-يسست ه-ن-اك ’
م -ع -ارضس -ة و’ «خ Óّ-ط »Úك -م-ا ي-ق-ال ،ه-ن-اك إادارة
وطاقم فني وآاخر طبي و’عب Úوجمهور ،وكلهم
يعملون ليكون الفريق ‘ الصسدارة.
❊ ‘ بدأية أŸوسسم كان هناك كÓم حول حدوث

مشس -اك -ل ب -ي-نك وب ÚأŸدرب ع-م-رأ ،Êه-ل ه-ذأ
صسحيح؟
@@ منذ أان بدأات أاشستغل مع هذا اŸدرب سسواء
اŸوسسم اŸنقضسي أاو خÓل هذا اŸوسسم  ⁄يكن
لدينا أاي مشسكل ،ولن يكون إان شساء الله.
❊ ثÓث مباريات تفصسلنا عن نهاية مرحلة
ألّذهاب ماذأ تسستهدفون من خÓلها؟
@@ سسنلعبها مقابلة Ãقابلة ولن نضسيف الضسغط على
الÓ- -ع- -ب Úه- -م ي- -ؤودون ‘ م- -وسس- -م ج -ي -د ن -ح -ن سس -نسسÒ
اŸباريات واحدة بواحدة ،وهدفنا من خÓلها الفوز بأاكÈ
عدد ‡كن من النقاط ،لدينا  27نقطة ونحتل صسدارة
ت- -رت- -يب اÎÙف اأ’ول ب -ف -ارق  4ن-ق-اط ع-ن مÓ-ح-قنا
اŸباشسر فريق شسبيبة السساورة لكن البطولة ’ زالت طويلة
ولن تلعب ‘ الثÓث مباريات اأ’خÒة التي تنتظرنا من
مرحلة الذهاب ،سسنسستقبل ‘ مناسسبة واحدة أامام إا–اد
ال-ب-ل-ي-دة ون-ه-دف ب-ال-ف-وز ب-ن-قاطه لبلوغ  30ن-ق-طة ولدينا
خ-رج-ت Úأام-ام شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ون-ادي ب-ارادو ،م-ب-اريات
ليسست بالسسهلة بتاتا ،لكن كما قلت لك سسنهدف إا ¤جمع
أاك Èعدد ‡كن من النقاط للبقاء ‘ صسدارة ترتيب
الرابطة اÎÙفة اأ’و ¤وبفارق مريح عن اÓŸحق،Ú
وهو ما سسيمكننا من –ديد اأ’هداف ‘ نهاية مرحلة
الذهاب.
❊ ب -ا◊ديث ع -ن ن -ه -اي -ة م -رح -ل -ة أل ّ-ذه -اب،
ألسس -ت -م م -ت-خّ-وف Úم-ن م-رح-ل-ة أل-ع-ودة أل-ت-ي
تسسّمى Ãرحلة «ألكوأليسش»؟
@@ ليسس هناك ’ كواليسس و’ أامر آاخر ،هناك
أاخطاء –دث ‘ كل اŸباريات وا◊كم هذا هو
إانسسان قبل كل شسيء يخطأا كما Áكنه أان يصسيب،
ن -ح -ن ه -ذا اŸوسس -م سس ّ-ج -ل -ن -ا أاه -داف -ا شس-رع-ي-ة ⁄
يحتسسبها ا◊كم ،كما سسجّلت علينا أاهداف غÒ
شس-رع-ي-ة و” اح-تسس-اب-ه-ا ،م-ث Ó-ا÷م-ي-ع شس-اه-د بأان
ال -ه -دف ال -ذي سس ّ-ج -ل -ه «ع -ب-ي-د» ‘ م-رم-ى أاوŸب-ي
اŸدية كان شسرعيا وحرمنا ‘ تلك اŸواجهة من
نقطت Úثمينت ،Úولو’ ذلك اÿطأا لكنا اآ’ن برصسيد
 29نقطة ،كما أاّن ا÷ميع شساهد بأان الهدف الذي
سسجله علينا إا–اد العاصسمة ‘ ملعب عمر حماد»
ببولوغ ⁄ Úيكن صسحيحا أ’نه كان هناك خطأا على
اŸداف -ع «ب -ن ع -ي -ادة» ،ل -ك -ن ” اح -تسس -اب ال-ه-دف
وا◊مد لله أاننا “كنا من العودة ‘ النتيجة وسسجلنا
هدف Úوعدنا بالنقاط الثÓثة من العاصسمة ،ا◊كم
إانسس -ان وي -خ -ط -أا وال -ن -اسس ت -ري -د ال-ق-ي-ام ب-ال-ت-ه-وي-ل
وتتحّدث عن بيع وشسراء اŸباريات.
❊ ن -ح -ن ع -ل -ى ب -ع-د  3م-ب-اري-ات ع-ن أن-طÓق
أÒŸكاتو ألشستوي ،هل أŸدرب «عمرأ »Êقّدم
ل-ك-م ق-ائ-م-ة م-ن ألÓ-ع-ب Úألذين يسستهدفهم
لضسافة ‘ بعضش أŸناصسب ؟
÷لب أ إ
@@ كان ‹ حديث مع اŸدرب «عمرا »Êحول هذا
اأ’م- -ر م -ن -ذ ح -وا‹  20ي -وم -ا وت-طّ-رق-ن-ا إا ¤ه-ذه
ال -ن -ق -ط-ة« ،ع-م-را »Êط-لب م-ن-ي ت-دع-ي-م اÿط-وط
الثÓثة ومتطلباته ’ 3عب Úجدد◊ ،د اآ’ن ⁄
ن -ت -ح ّ-دث ع -ن اأ’سس -م -اء ال -ت -ي نسس -ت -ه -دف-ه-ا أاو ع-ن
الÓعب Úالذين سسنسستغني عن خدماتهم ،نحن نعمل
‘ شسفافية وعند نهاية مرحلة الذهاب سسنجلسس أانا
واŸدرب ‘ الطاولة ونتفاوضس مع الÓعب.Ú

زمــــــــان...

يا زمان

تاج بن صشاولة..
سسرعة وذكاء

بقلم :حامد حمور
يتذّكر عشّساق الكرة مباشسرة سسرعة التّنفيذ والذكاء ‘ اللعب عند سسماع اسسم
الهّداف البارع «تاج بن صساولة» ،الذي يعت Èمن خÒة اŸهاجم Úالذين
أا‚بتهم كرة القدم ا÷زائرية ،وكان
ضس -م -ن ال ّ-ت -شس-ك-ي-ل-ة الّ-ذه-ب-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
الوطني ‘ ثمانينات القرن اŸاضسي،
ف -ق -د أاع -ط -ى أاسس -ل -وب -ا ‡ّي -زا Ÿرك-ز
«رأاسس ح -رب -ة» ب -فضس-ل “رك-زه ا÷ي-د
وال ّسس -رع -ة ال -ت -ي “ك -ن-ه م-ن اف-ت-ك-اك
الكرة و–ويلها إا ¤الشسبكة.
ب - -ن صس- -اول- -ة قّ- -دم ا◊ل- -ول Ÿع- -ظ- -م
ال ّ
Óعب Úالذين لعب إا ¤جانبهم ‘
ف -ري -ق م -ول -ودي-ة وه-ران أاو اŸن-ت-خب
ال -وط -ن -ي ،خ -اصس -ة وأاّن-ه شسّ-ك-ل ث-ن-ائ-ي-ا
‡يّ -زا م -ع ÿضس -ر ب -ل -وم -ي ‘ ف -ري-ق
ا◊م- -راوة ‘ م -وسس -م 1979 – 1978
ب- -تسس -ج -ي -ل -ه -م -ا أ’ه -داف ع -دي -دة ‘
تشسكيلة كانت تضسم ’عب Úكبار على
غرار هد‘ ،بن ميمون ،سسبع ...
ويعد بن صساولة من مواليد  1ديسسمÈ
 1974بتسسالة (سسيدي بلعباسس) ،قبل أان ينتقل إا ¤حمام بوحجر (ع“ Úوشسنت)
التي بدأا فيها مشسواره الكروي ،حيث لعب با–اد حمام بوحجر من  1970إا¤
غاية ..1977قبل أان يتنّقل إا ¤مولودية وهران ويبهر كل اŸتتبّعÃ Úسستواه
الكب ،Òوالذي فتح له أابواب اŸنتخب الوطني بداية من عام .1979
وغادر بن صساولة البطولة الوطنية عام  ،1983وأامضسى عقدا احÎافيا مع نادي
لوهافر الفرنسسي (الدرجة الثانية) ،وبقي مع هذا الفريق الذي حّقق معه
ال ّصسعود إا ¤الدرجة اأ’و ¤عام ..1985ثم –ّول إا ¤نادي دانكرك عام .1986
وعرف بن صساولة مسسÒة ناجحة إا ¤أابعد درجة مع اŸنتخب الوطني بفضسل
امكانياته اŸعتÈة ،وبقائه ‘ مسستوى ‡ّيز لعدة سسنوات ،حيث لعب مع
«اÿضسر» من عام  1979إا ¤غاية  ،1986أاين شسارك ‘ مونديا‹  1982بإاسسبانيا
وÃ 1986كسسيكو ،حيث اعتمد على دوره الكب Òكل اŸدّرب Úالذين تعاقبوا على
العارضسة الفنية للمنتخب الوطني .فقد لعب ‘ اŸنتخب الوطني مع ’عبÚ
‡ّيزي ‘ Úتنسسيق كب Òمعهم بفضسل الرؤوية ا÷يدة للعديد منهم فوق اŸيدان
على غرار بلومي ،ماجر ،زيدان ،فرقا ،Êعصساد الذين كانوا يقّدمون كرات «‘
العمق» ل Íصساولة ،الذي بسسرعته وذكائه كثÒا ما يجد ا◊لول اŸناسسبة
للوصسول إا ¤الهدف .وخÓل اŸشساركة اأ’و ¤للفريق الوطني ‘ اŸونديال
بإاسسبانيا ،سسجّل بن صساولة الهدف الثالث للجزائر أامام الشسيلي ‘ اŸرحلة
اأ’و ¤للمباراة .وÁكن القول أانّ بن صساولة يعد من ب Úالهّداف Úالذين سساهموا
‘ ◊ظات حاسسمة من توقيع أاهداف جعلت الفريق الوطني يتأالّق ‘ العديد
من اŸرات ،حيث وّقع  19هدفا خÓل  50مشساركة مع «اÿضسر».
ومباشسرة بعد نهاية مشسواره كÓعب انتقل بن صساولة ا ¤عا ⁄التدريب أاين كان
مسساعدا للناخب الوطني رابح ماجر ‘  ،2002ودّرب كذلك مولودية وهران.
وإا ¤جانب مشسواره ‘ كرة القدم ،فإاّن بن صساولة زاول مهنة الّتعليم حيث كان
يدرسس الّلغة الفرنسسية ‘ متوسسطة بع“ Úوشسنت.

حوحو لـ«ألشسعب»:

«ششباب قسشنطينة ارتدى ثوب البطل اŸنتظر وعليه التاأكيد ‘ اŸقابÓت القادمة»

أكد ألÓعب ألدو‹ ألسسابق سسم Òحوحو أن شسباب قسسنطينة Áلك أŸؤوهÓت ألتي
تسسمح له بالتتويج بلقب ألبطولة هذأ أŸوسسم بعد أŸشسوأر أ÷يد ألذي قطعه ألفريق
لن وتربعه على عرشش ألصسدأرة.
◊د أ آ
حاوره :عمار حميسسي
الكبÒة والصسعبة.
هل أصسبح ألفريق يرتدي ثوب أŸرشسح
وتبقى نقطة قوة الفريق حسسب حوحو هو للتتويج باللقب؟
روح اÛم -وع -ة ال -ت -ي ت-كّ-ونت ه-ذا اŸوسس-م @@ ال -ف -ري -ق ال -وح -ي -د ال-ذي اق-ن-ع ◊د اآ’ن
عكسس اŸواسسم اŸاضسية التي عرفت حدوث حسسب رأاي ه -و شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة ب -دل -ي-ل
بعضس ا’نقسسامات داخل التشسكيلة‡ ،ا يؤوثر ا’سستقرار على مسستوى النتائج عكسس الفرق
اأ’خرى التي تفوز تارة وتخسسر تارة اخرى،
على نتائج الفريق.
ك -م -ا سس -اه-مت ا’ن-ت-داب-ات ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا لكن شسباب قسسنطينة يفوز ‘ كل مبارياته
اإ’دارة ‘ ت -ع -زي -ز ق-وة ال-ف-ري-ق خ-اصس-ة ان-ه-ا داخل وخارج الديار وهو اأ’مر الذي سسمح
كانت حسسب حوحو مدروسسة ومنحت التوازن للفريق بالتواجد ‘ الصسدارة ،لكن حسسب
اŸطلوب ‘ الدفاع والوسسط والهجوم دون معرفتي ا÷يدة Ãا يحدث ‘ الفريق هناك
نسس -ي -ان دور اŸدرب ع -م -را Êال -ذي اع -تÈه امر مهم حدث سساهم ‘ تغّير اأ’مور داخل
الفريق وهو روح اÛموعة والتضسامن الكبÒ
حوحو كلمة السسر.
«ألشس -عب» :ك -ي -ف ت -قّ-ي-م مشس-وأر شس-ب-اب اŸوجود ب ÚالÓعب Úوهو اأ’مر الذي ⁄
اع -ه-ده شس-خصس-ي-ا ‘ ال-ف-ري-ق خÓ-ل اŸوسس-م
قسسنطينة منذ أنطÓق أŸوسسم؟
حوحو :شسباب قسسنطينة ظهر هذا اŸوسسم اŸاضسي ،اين كانت اŸشساكل الداخلية على
ب- -وج- -ه م- -غ -اي -ر ع -ن ال -ذي ظ -ه -ر ب -ه خ Ó-ل كل لسسان لكن هذا اŸوسسم شسباب قسسنطينة
اŸواسسم اŸاضسية ،حيث اصسبح الفريق اك Ìيضسرب به اŸثل ‘ ا’نضسباط ‘ ظل وجود
قوة بعد ا’صسÓحات التي عرفها الفريق من تكامل ب Úا’دارة وا÷هاز الفني فاأ’مور
خÓ- -ل ت- -واج- -د ع Ó-ق -ة ت -ك -ام -ل ب Úاإ’دارة سستسس Òنحو النجاح وهو اأ’مر الذي يتمناه
وا÷ه-از ال-ف-ن-ي والÓ-ع-ب ÚواŸشس-اك-ل داخ-ل كل ﬁبي الفريق.
اÛموعة غ Òموجودة ،وهو اأ’مر الذي  ⁄أل تخشسى أن تÎأجع نتائج ألفريق؟
نعهده خÓل اŸواسسم اŸاضسية ،اين كانت @@ هو أامر وارد ،فمن الصسعب على اي فريق
–دث ب -عضس اأ’م -ور ال -غ -ري -ب -ة ال -ت-ي تسس-يء البقاء ‘ نفسس اŸسستوى و’ بد ان ّÁر بفÎة
لسسمعة الفريق على اŸسستوى الوطني ،لكن فراغ ،لكن هذا لن يؤوثر على الفريق أ’ن
هذا اŸوسسم اأ’مور تغÒت والفريق اصسبحت الÓعب Úحسسب رأايى فهموا جيدا ورغم انهم
ل -دي -ه شس -خصس -ي-ة ع-ل-ى ارضس-ي-ة اŸي-دان وه-و لن يصسرحوا بذلك بأان التتويج بلقب البطولة
اأ’م -ر ال -ذي صس-ن-ع ال-ف-ارق خÓ-ل اŸب-اري-ات هذا اŸوسسم ‡كن جدا اذا واصسلت التشسكيلة

ت -ق -د Ëع -روضس-ه-ا ال-ق-وي-ة خÓ-ل اŸب-اري-ات
اŸقبلة و’ يجب نسسيان انه ‘ الفÎة التي
يتواجد الفريق فيها ‘ كامل قواه  ⁄يضسيع
اي نقطة داخل او خارج الديار وهو اأ’مر
ا’ي- -ج- -اب -ي أ’ن –صس -ي -ل ال -ن -ق -اط اك Ìم -ن
ضسروري من اجل مواصسلة اŸشسوار بنجاح
واأ’مر اآ’خر الذي سسيخدم الفريق حسسب
راي هذا اŸوسسم هو تراجع مسستوى اأ’ندية
اŸرشسحة عادة للمنافسسة على اللقب واخصس
بالذكر ا–اد العاصسمة وحتى وفاق سسطيف
ال -ذي ت -راج -عت ن -ت-ائ-ج-ه ‘ اآ’ون-ة ا’خÒة،
اضسافة ا ¤مولودية ا÷زائر الذي  ⁄يجد
بعد ضسالته ورغم انه يسس Òجيدا ،لكنه ’
Áلك الÎكيبة البشسرية التي تسسمح له بنيل
لقب البطولة.

هل لعب ثرأء ألتعدأد دورأ ‘ توأجد
ألفريق ‘ أŸقدمة؟
@@ أاعتقد انه أ’ول مرة منذ مواسسم تقوم
ادارة شس -ب -اب قسس -ن-ط-ي-ن-ة ب-ان-ت-داب-ات ن-وع-ي-ة
ومدروسسة سساهمت ‘ –قيق نتائج عكسس
اŸواسس -م اŸاضس -ي -ة ،اي -ن ك -انت ت -رك -ز ع -ل-ى
الصس- -دى اإ’عÓ- -م -ي ف -ق -ط م -ن خ Ó-ل ضس -م
’عب Úمعروف Úدون ان يقدموا اي اضسافة
للفريق خÓل الفÎة التي تقمصسوا ‘ أالوان
«السسنافر» لهذا هذا اŸوسسم اأ’مور اختلفت
وك- -انت ا’ن- -ت- -داب- -ات اي -ج -اب -ي -ة وم -دروسس -ة
ف - - -ا◊ارسس ه- - -و ا’فضس- - -ل حسسب راي- - -ي ‘
ا÷زائر والدفاع قوي وخط الوسسط ‡يز
و‘ الهجوم “تلك هداف البطولة ◊د اآ’ن،
وكل هذه العوامل تؤوكد ان الفريق يسس‘ Ò
الطريق الصسحيح.
هل ظهرت Ÿسسة أŸدرب عمرأÊ؟
@@ او’ اود أان أان - -وه Ãا ق- -دم- -ه وي- -ق- -دم- -ه
اŸدرب ع -م -را Êل -ل -ك -رة ا÷زائ -ري -ة ف -ه -ذا
اŸدرب قلما يفشسل مع اأ’ندية التي دربها
لهذا انا متفائل بنجاحه على رأاسس الفريق
وم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة اع-ت-ق-د ان-ه سس-اه-م ‘
تطوير مسستوى الفريق الذي اصسبح يخيف كل
منافسسيه وهذا بفضسل العمل اŸميز الذي
ي -ق -وم ب -ه م -ع ال -تشس -ك -ي -ل -ة ،ل -ك-ن حسسب راي
مسس -ت -وى ال -ف -ري -ق سس -ي -ت -ط-ور اك Ìل-و واصس-ل
ال Ó-ع -ب-ون ال-ت-ع-ام-ل ب-احÎاف-ي-ة م-ع وضس-ع-ي-ة
الفريق ا◊الية التي تسستدعي التضسحية من
اج- -ل حصس- -د اأ’ل- -ق- -اب ‘ ال- -ن- -ه- -اي -ة Ãا ان
اŸدرب ’ يسس -ت -ط -ي -ع ال -ع -م -ل م-ع ’ع-ب’ Ú
Áلكون طموح التتويج با’أاقاب.
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ترتيب الفيفا:

إŸنتخب إلوطني يرتقي إإ ¤إلصشف  ٦4عاŸيا

ارتقى اŸنتخب الوطني لكرة القدم بثلثة مراكز ‘ الÎتيب العاŸي ا÷ديد اÿاصص بشصهر نوفم Èا÷اري ،الذي نشصرته
ال–ادية الدولية لكرة القدم (فيفا) باحتلل «اÿضصر» للمركز الـÃ 64جموع  537نقطة ،فيما تبقى التشصكيلة الŸانية دائما
‘ الصصدارة برصصيد  1483نقطة.
ويبدو أاّن نتيجة التعادل داخل القواعد امام نقطة) وبوركينا فاسسو (اŸركز الـ 44بـ 705اŸركز الرابع بـ(.)1348
م -ن-ت-خب ن-ي-جÒي-ا (◊ )1-1سس - - -اب ا÷ول- - -ة نقطة) والكامÒون (اŸركز الـ 45بـ 696نقطة)
لو:¤
ترتيب اŸنتخبات الـ  10ا أ
السس -ادسس -ة واأ’خÒة م -ن تصس -ف -ي -ات م-ون-دي-ال ونيجÒيا (اŸركز الـ 50بـ  671نقطة) وغانا
 1602نقطة
 1اŸانيا
روسسيا  ،2018باإ’ضسافة ا ¤الفوزعلى منتخب (اŸرك- -ز  51ب- -ـ  657ن-ق-ط-ة) وك-وت دي-ف-وار
 2الÈازيل  1483نقطة
جمهورية افريقيا الوسسطى وّديا ( ،)0-3وراء (اŸركز الـ 51بـ 557نقطة).
 3الÈتغال  1358نقطة
وم- -ع- -ل -وم أاّن ال -ت -أاشسÒات اÿمسش اÿاصس -ة
ه -ذه ال -ق -ف -زة اÙتشس -م -ة ل -ك -ت -ي-ب-ة اŸدرب
 4ا’رجنت 1348 Úنقطة
ال- -وط- -ن- -ي راب- -ح م- -اج- -ر .وع- -ل -ى الصس -ع -ي -د ب -ال -ق -ارة ا’ف-ري-ق-ي-ة Ÿون-دي-ال روسس-ي-ا 2018
 1325نقطة
 5بلجيكا
ا’فريقي ،يحتل اŸنتخب الوطني ا÷زائري ك-انت م-ن نصس-يب م-ن-ت-خ-ب-ات لسس-ن-غ-ال وتونسش
 1231نقطة
 6اسسبانيا
اŸركز الـ 11وراء كل من السسينغال (اŸركز ومصسر واŸغرب ونيجÒيا.
 1209نقطة
 7بولونيا
ال 23ب  884نقطة) وتونسش (اŸركز الـ 27ب وع -ل -ى الصس -ع-ي-د ال-ع-اŸي ’ ي-زال اŸن-ت-خب
 1190نقطة
 -8سسويسسرا
 )838ومصس - -ر (اŸرك - -ز الـ 31ب -ـ  805نقطة) ا’Ÿا Êيهيمن على صسدارة الÎتيب العاŸي
 1183نقطة
 9فرنسسا
وج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و ال-دÁوق-راط-ية (اŸركز Ãج-م-وع  1602ن-ق-ط-ة ،م-ت-ب-وع-ا ‘ اŸركز
 1162نقطة.
 -10الشسيلي
الثاÃ Êنتخب الÈازيل بـ( 1483نقطة) ثّم
الـ 36بـ
 764نقطة) واŸغرب (اŸركز الـ 40بـ  738الÈت -غ -ال بـ( 1358ن -ق -ط -ة) وا’رج-ن-ت‘ Ú

البطولة العربية لسصباق الدراجات:

مششاركة إŸنتخب إلوطني ‘ موعد ششرم إلششيخ
لواسصط
لكابر وا أ
يشصارك اŸنتخب الوطني ا÷زائري للدراجات ‘ ،منافسصات البطولة العربية للدراجات على الطريق ل أ
لناثÃ ،دينة شصرم الشصيخ اŸصصرية ،التي تنطلق اليوم وتتواصصل إا ¤غاية ا÷معة  1ديسصم ،2017 Èمن تنظيم
والناشصئ Úوا إ
ال–اد العربي للدراجات Ãشصاركة  14دولة عربية.
Óواسس-ط Ÿسس-اف-ة  120ك -ل -م ع-ل-ى أان ي-ق-ام
Óواسسط Ÿسسافة  50كلم اŸقرر اليوم على ل  -أ
وت -ع -د ه -ذه ال -ب -ط -ول -ة م -ن أاك Èال-ب-ط-و’ت ل أ
Óكابر Ÿسسافة
مشساركة ‘ تاريخ ا’–اد العربي للدراجات ،أان يقام ‘ اليوم التا‹ (اأ’حد) سسباق حسسب اÿميسش سسباق الفردي العام ل أ
Óناث Ÿسسافة  40كلم  150ك -ل -م ،وت -خ -ت -ت -م ال -ب -ط-ول-ة ‘ اأ’ول م-ن
Ãشس -ارك-ة  300دراج م -ن ﬂت -ل -ف ال -ف -ئ-ات ،الفرق ضسد السساعة ل إ
حسسبما كشسف عنه ا’–اد العربي للدراجات وللكبار Ÿسسافة  60كلم وتتحول البطولة إا ¤ديسس -م Èبسس -ب -اق -ي ال -ف -ردي ال -ع-ام ل-ل-ن-اشس-ئÚ
Óن-اث
ع Èم - -وق- -ع- -ه ال- -رسس- -م- -ي .وت- -ع- -رف إاج- -راء الفردي ا’ثن ÚاŸقبل ،حيث سسيقام فردي Ÿسس -اف-ة  60ك -ل -م وال -ف -ردي ال -ع -ام ل  -إ
Óواسس -ط Ÿسس -اف -ة  25كلم Ÿسسافة  60كلم .من ناحية اخرى ،يدير
السسباقات ضسد السساعة (فردي و حسسب الفرق) ضس- -د السس -اع -ة ل  -أ
وكذا السسباقات على الطريق لكافة الفئات وفردي ضسد السساعة للناشسئŸ Úسسافة  25كلم ا◊كم ا÷زائري عبد العزيز العوامري رفقة
ال -ع -م -ري -ة م-ن اأ’ك-اب-ر واأ’واسس-ط وال-ن-اشس-ئ Úوت-ت-واصس-ل سس-ب-اق-ات ال-ف-ردي ال-ثÓثاء اŸقبلي اإ’ماراتي علي سسيف كحكام عام Úللبطولة،
Óناث Ÿسسافة  25كلم ،باإ’ضسافة إا ¤خالد شساوي (اŸغرب) ،غازي
باإ’ضسافة إا ¤اإ’ناث .وŒري فعاليات هذه بفردي ضسد السساعة ل إ
Óكابر Ÿسسافة  40كلم .ا◊جيلي (السسعودية) ،فؤواد صسالح (العراق)
البطولة العربية على مدار سسبعة أايام ،تبدأا وفردي ضسد السساعة ل أ
السس - -ب - -اق - -ات ،حسسب ال- -ف- -رق ضس- -د السس- -اع- -ة ويشسهد اأ’ربعاء اŸقبل سسباق الفردي العام كحكام مسساعدين.

رابطة
أابطال أاوروبا

لفريقي
النادي ا إ

إإ’دإرة تسشتغني
إإبرإهيموفيتشش أإول ’عب
عن خدمات
سشيموÊ
يدإفع عن أإلوإن  ٧أإندية
ق-رر ال-ن-ادي ا’ف-ري-ق-ي ال-ت-ونسس-ي ا’سس-ت-غناء
يعت Èالنجم السسويدي ز’تان ابراهيموفيتشش أاول ’عب يدافع عن أالوان سسبعة أاندية
ﬂتلفة ‘ تاريخ منافسسة رابطة أابطال اوروبا لكرة القدم عقب رسسميا عن خدمات مدربه ا’يطا‹ ماركو
مشساركته ‘ صسفوف مانشسسس Îيونايتد ا’‚ليزي ضسد بازل سسيمو Êوالطاقم اŸسساعد له بعد النتائج
السسويسسري يوم ا’ربعاء .ودخل ابراهيموفيتشش  -العائد اıي-ب-ة ال-ت-ي سس-ج-ل-ه-ا ال-ف-ري-ق ‘ ال-ب-طولة
مؤوخرا من إاصسابة أابعدته طوي - Óأارضسية اŸلعب ‘ الدقيقة اÙلية واŸنافسسة ا’فريقية منذ انطÓق
 74ليخوضش أاول مباراة ‘ رابطة اأ’بطال ‘ صسفوف اŸوسسم ،حسسب البيان الذي نشسرته إادارة
مانشسسس Îيونايتد بعمرالـ .36وكان ابراهيموفيتشش سساهم النادي.
بشسكل كب ‘ Òتتويج مانشسسس Îيونايتد بلقب أاوروبا ليغ وكان النادي البنزرتي قد عمق يوم ا’ربعاء
اŸوسسم اŸاضسي على الرغم من إاصسابته ‘ الدور ربع من جراح النادي ا’فريقي بعدما فاز عليه
وخاضش «إابرا»  ‘ 1-3ختام ا÷ولة ا◊ادية عشسرة للمنافسسة
النهائي ضسد اندرÿت البلجيكي.
مبارياته اأ’و ‘ ¤اŸنافسسة القارية ‘ صسفوف آاجاكسش اÙلية.
ويضسم النادي ا’فريقي ‘ رصسيده سسبع نقاط
امسسÎدام و–ديدا ‘  17سسبتم Èعام  2002ضسد ليون
ﬁت ÓاŸركز الثا Êعشسر لتزداد وضسعية الفريق
وسسجل هد‘ فريقه ( )1-2قبل أان يدافع عن أالوان أاندية
ت- -ع -ق -ي -دا وسس -ط اح -ت -ج -اج -ات م -ت -زاي -دة م -ن ق -ب -ل
جوفنتوسش وان ÎميÓن وبرشسلونة وميÓن وباريسش سسان جرمان.
ا÷ماه.Ò
وسسجل ابراهيموفيتشش ‘ اŸسسابقة القارية  48هدفا بينها
النتائج السسلبية اŸتتالية دفعت إادارة النادي للتخلي عن
 ‘ 38دور اÛموعات ومنها  20لباريسش سسان
خدمات سسيمو Êالذي تو ¤مهام العارضسة الفنية للفريق ‘
جرمان وحده.
شسهر جويلية الفارط.

»°VÉ`` `` jôdG
سصريع غليزان

عجا‹ يقÎب من تدريب إلفريق
يقÎب اŸدرب ÿضسر عجا‹ من التعاقد مع
سسريع غليزان حيث من اÙتمل أان Áضسي
معه عقدا إا ¤غاية نهاية اŸوسسم ا÷اري،
حسسب ماعلم لدى هذا النادي الناشسط ‘
بطولة الرابطة الثانية ا÷زائرية لكرة القدم.
ويتواجد السسريع بدون مدرب رئيسسي منذ
اسس -ت -ق -ال -ة ي -وسس -ف ب -وزي-دي ،أاي م-ن-ذ ق-راب-ة
شسهرين ،حيث يقود الفريق اŸدرب اŸسساعد
ق -ادة ع -يسس -ى ال-ذي “ك-ن م-ن –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
ط -ي -ب -ة سس -م -حت ل -ف -ري-ق-ه Ãغ-ادرة اŸن-ط-ق-ة
ا◊م- -راء وا’رت- -ق- -اء إا ¤اŸرت- -ب -ة السس -ادسس -ة
بعد 12جولة ،متأاخرا بثÓث نقاط فقط عن
صساحب اŸركز الثالث ،شسبيبة سسكيكدة ،علما
وأان الثÓثة اأ’وائل سسيصسعدون إا ¤الرابطة
اأ’و ‘ ¤نهاية اŸوسسم.
وينتظر أان يحل عجا‹ بغليزان يوم اأ’حد من
أاجل التوقيع على عقده ‘ ،حال توصسله إا¤
ات -ف -اق ن -ه -ائ -ي م -ع إادارة ال-ن-ادي ،وف-ق ن-فسش
اŸصسدر.
وكان الدو‹ ا÷زائري اأ’سسبق قد أاشسرف
ع -ل -ى شس -ب -اب ب -ات -ن -ة ،م -ن ال -راب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة،
الصسائفة اŸنصسرمة ،لكنه سسرعان ما غادر
النادي قبل بداية اŸوسسم الكروي ،مصسرحا
آان- -ذاك ب- -أان اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸوضس -وع -ة –ت
تصسرفه ’ تسسمح له بالقيام بعمل جيد.
وسس -ب -ق ل -ع -ج-ا‹ أايضس-ا وأان خ-اضش Œرب-تÚ

أاخري ‘ Úميدان التدريب ‘ مولودية بجاية،
التي وصسل معها إا ¤نهائي كأاسش الكونفدرالية
اإ’ف -ري -ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ع-ام  ،2015ك-م-درب
مسساعد ،وهو نفسش اŸنصسب الذي شسغله أايضسا
‘ اŸوسسم اŸوا‹ ‘ وشسبيبة القبائل.
ويواجه السسريع ،اليوم Ãلعب أاحمد زبانة
بوهران ،ترجي مسستغا ،Âرائد بطولة الهواة
(اÛموعة الغربية) بداية من السساعة 30ر14
ب - - -رسس- - -م ال- - -دور ا÷ه- - -وي اأ’خ Òل- - -ك- - -أاسش
ا÷مهورية.

كوانكيدو:

مششاركة  40حكما ‘ تربصش بوإدي إلسشمار
بر›ت ا’–ادية ا÷زائرية للفنون القتالية
ال -ي -وم ب -ال -ق -اع -ة م -ت-ع-ددة ال-ري-اضس-ات ب-وادي
السس-م-ار (ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة) ،ت-ربصس-ا وط-ن-يا
ل -ل -رسس -ك-ل-ة ل-ف-ائ-دة  40ح- -ك -م -ا ‘ ري -اضس -ة
ال- -ك- -وان- -ك- -ي- -دو– ،ت إاشس- -راف رئ- -يسش ÷ن -ة
التحكيم الوطني ،يوسسف غا ÂواŸدير التقني
الوطني ،فريد موسسلي ،حسسبما علم من رئيسش
رابطة و’ية ا÷زائر للكوانكيدو.
واوضس -ح م -وسس -ل -ي « ،ن -ظ-را ’قÎاب م-وع-د
ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ك-وان-ك-ي-دو ،اŸزم-ع
تنظيمها مطلع شسهر ديسسم ÈاŸقبل ،إارتآاينا
–ي Úمعارف وافكار  40حكما وطنيا من
خÓ-ل م-ن-ح-ه-م ف-رصس-ة ل-ل-رسس-ل-ك-ة وه-ذا –ت
إاشسراف ا◊كم الدو‹ يوسسف غا.»Â
واضساف« :لدينا حكاما وطني ‘ ÚاŸسستوى
 ،سسبق وان اسستفادوا من عدة تربصسات وطنية
ودولية على غرار الÎبصش الذي نظمته اللجنة
الدولية لهذا السسلك العام اŸاضسي با÷زائر،
وŒمع آاخر سسيقام شسهر فÈاير اŸقبل،»2018
مشسÒا ا ¤ان هذه الفئة دائمة ا◊ضسور ‘
البطو’ت والدورات ا’فريقية والدولية».
وسس-ب-ق ل-ف-ري-د م-وسس-ل-ي ال-ذي ي-رأاسش راب-طة

و’ي -ة ا÷زائ -ر ل -ل -ف -ن -ون ال -ق -ت -ال-ي-ة وم-ؤوسسسش
الكوانديكدو ‘ ا÷زائر ان صسّرح« :ا÷زائر
سستكون على موعد شسهر نوفم 2018 Èمع
م-ن-افسس-ت Úري-اضس-ي-ت Úه-ام-ت ،Úه-ي ال-ب-طولة
Óندية،
ا’فريقية ل ·Óوالدورة الدولية ل أ
ح -يث نسس -ت -ه -دف اسس -ت -ق -ط-اب اك Èع-دد م-ن
اŸشسارك Úا’جانب ونتمنى ان تكونا Ãثابة
عرسش رياضسي حقيقي يليق بهذا الفن القتا‹
ومصس- -ارع- -ي- -ه ال -ذي -ن ب -دأاوا ‘ وقت م -ب -ك -ر
التحضسÒات البدنية والتقنية حتى يكونوا ‘
اŸوعد واŸسستوى اŸرجو منهم».
وأاضس-اف« :اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ل-ل-كوانكيدو
توج باللقب ا’فريقي ‘ الطبعة الوحيدة التي
شسارك فيها سسنة  ،2016باإ’ضسافة ا ¤التاج
ا’فريقي ما ب Úا’ندية خÓل هذه السسنة
 .. 2017نبحث حاليا عن منافسس Úجدد ‘
القارة السسمراء واوروبا حتى نتعرف على
مواطن الضسعف والقوة Ûموعتنا التي تضسم
رياضسي Úمن عدة اندية تسسمح لنا بالتا‹
دخول بطولة العا ⁄اŸقبلة بأاريحية» ،مشسÒا
ا ¤ان فريق ا’كابر عرف «عملية تشسبيب
وبروز وجوه شسابة واعدة».

أامام إا◊اح
البارصصا على ضصّمه

أإوزيل يششÎط  330أإلف
جنيه إسشÎليني أإسشبوعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

’‚ليزي لكرة
’Ÿا Êونادي أارسسنال ا إ
أاعرب ‚م اŸنتخب ا أ
القدم ،مسسعود أاوزيل ،عن رغبته ‘ ا◊صسول على راتب أاسسبوعي
’سسبا Êضسمه.
بقيمة  330أالف جنيه إاسسÎليني ،إاذا أاراد نادي برشسلونة ا إ
وذكرت صسحيفة «ديلي ميل» الÈيطانية ،أانه بحسسب تقارير إاخبارية ‘ وقت سسابق من هذا
’Ÿا Êمقابل  17مليون
’لعاب ا أ
’سسبوع ،فإان «البارصسا» يخطط ’سستقدام صسانع ا أ
ا أ
جنيه إاسسÎليني ‘ جانفي اŸقبل .وعلى الرغم من انشسغال برشسلونة
Ãحادثات التجديد مع ليونيل ميسسي ،إا’ أان النادي الكتالوÊ
مسستعد لبيع أاردا توران من أاجل توف Òسسيولة مالية
لدفع مقابل ضسم أاوزيل.

نادي ران

بن سشبعيني يسشتأانف إلتدريبات غدإ

يسستأانف الدو‹ ا÷زائري لنادي رين (الرابطة اأ’و ¤الفرنسسية) رامي بن سسبعيني ،التدريبات
مع فريقه يوم غد اأ’حد بعد تعافيه من اإ’صسابة التي كان يعا Êمنها على مسستوى الكاحل،
حسسب ما صسّرح به مدربه صسÈي Ÿوشسي خÓل مؤو“ر صسحفي .وأاصسيب اŸدافع ا÷زائري ‘
الكاحل ‘  3من الشسهر ا÷اري أامام نادي بوردو (◊ )1-0سساب ا÷ولة  12من البطولة الفرنسسية.
ومنعت تلك ا’صسابة ،مشساركة بن سسبعيني ‘ لقاء اŸنتخب ا÷زائري أامام نيجÒيا ()1-1
بقسسنطينة ◊سساب ا÷ولة السسادسسة واأ’خÒة من تصسفيات مونديال روسسيا  ،2018باإ’ضسافة ا¤
اللقاء الودي ضسد جمهورية افريقيا الوسسطى Ãلعب  5جويلية.
وكان بن سسبعيني ( 22ربيعا) خريج أاكادÁية باردو قد التحق بصسفوف رين موسسم  ،2016قادما
من نادي مونبوليي .وخاضش ابن قسسنطينة مع اŸنتخب ا÷زائري كأاسش أا· افريقيا  ،2017التي
جرت وقائعها بالغابون والتي عرفت إاقصساء ‘‘اÿضسر‘‘ من الدور اأ’ول.

السسبت  25نوفمبر  2017م
الموافق لـ  06ربيع اأ’ول  1439ه ـ

ثقافة

ينظمه مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية

«التنوع اللهجي ‘ ا÷نوب ا÷زائري» موضسوع ملتقى بورقلة

تنظم وحدة البحث اللسسا Êوقضسايا اللغة العربية ‘ ا÷زائر ،التابعة Ÿركز البحث العلمي والتقني
لتطوير اللغة العربية با÷زائر ،اŸلتقى الوطني «التنوع اللهجي ‘ ا÷نوب ا÷زائري» ،وذلك على يومÚ
لثن Úبورقلة .يرمي اŸلتقى إاﬁ ¤اولة فهم التنوع اللهجي والتعدد الذي –ظى به
بداية من بعد غد ا إ
لثنية والعشسائرية على
لصسول ا إ
اŸن-ط-ق-ة ،وال-ت-ع-رف ع-ل-ى أاه-م ال-ظ-واه-ر ال-ل-ه-ج-ي-ة ف-ي-ه-ا ،وم-دى ت-أاث Òا أ
ل‰اط اللسسانية ا÷ديدة.
اللهجة اÙلية وا أ
ل -ت-ط-وي-ر ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وي-دي-ره أا.د.
أاسسامة إافراح
شس -ه -دت الÎك -ي -ب -ة ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ل-ل-ج-ن-وب
ا÷زائري تنوعا وتطورا هام ،Úنظرا لطابعه
ا’قتصسادي قدÁا وحديثا ،ونتج عن اأ’وضساع
ا÷دي- -دة وال- -ت- -غÒات ال -ت -ي ع -رف -ه -ا ال -ب -ن -اء
ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -م -ن -ط -ق-ة أاداءات لسس-ان-ي-ة ‘
العامية اŸشسÎكة ب Úأاهاليها ،ما أادى إا¤
تغ Òلغة اŸعامÓت اليومية بينهم ،ناهيك عن
ا÷م- -اع- -ات ا÷دي- -دة ال- -واف- -دة وال -ه -ج -رات
الداخلية والتنوع الثقا‘ والعرقي.
‘ هذا السسياق ،تنظم وحدة البحث اللسساÊ
وقضس -اي -ا ال -ل -غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ب-ورق-ل-ة
ملتقى وطنيا حول «التنوع اللهجي ‘ ا÷نوب
ا÷زائري»ﬁ ‘ ،اولة لفهم التنوع اللهجي
والتعدد الذي –ظى به اŸنطقة ،والتعرف
على أاهم الظواهر اللهجية فيها ،ومدى تأاثÒ
اأ’صس -ول اإ’ث -ن -ي -ة وال -عشس-ائ-ري-ة ع-ل-ى ال-ل-ه-ج-ة
اÙلية واأ’‰اط اللسسانية ا÷ديدة ،ومدى
تأاث Òالتوزيع اÛتمعي ‘ اأ’داءات اللسسانية
ولغة اŸعامÓت اليومية ‘ اŸنطقة.
يسسعى اŸلتقى إا ¤اإ’جابة عن تسساؤو’ت
إاشس-ك-ال-ي-ة ح-ول أاه-م م-ظ-اه-ر ال-ت-ع-دد ال-لهجي
وال - -ت - -ن - -وع اإ’ث - -ن - -ي ‘ ا÷ن - -وب ا÷زائ- -ري،
واأ’صسول القبلية والعشسائرية التي تنتهي إاليها
الÎكيبة البشسرية ا◊الية ‘ اŸنطقة ،وأاهم
ال -ظ -واه -ر ال -ل -ه -ج -ي -ة اŸع-اصس-رة ال-ت-ي Áك-ن

رصسدها ،وأاهم التبد’ت الصسوتية والصسرفية
والÎكيبية والد’لية التي طرأات على لهجات
اŸنطقة ،والكيفية التي أانتجت هذا التنوع
وأاسس- -ب -اب -ه ،واأ’‰اط ال -لسس -ان -ي -ة السس -ائ -دة ‘
ا÷نوب ا÷زائري ومدى تأاث Òعوامل مثل
الهجرات وا◊روب واأ’وبئة والتجارة ‘ تنوع
لهجات اŸنطقة وإاثرائها.
يذكر أان وحدة البحث اللسسا Êوقضسايا اللغة
العربية ‘ ا÷زائر ،التي يديرها أا.د .أاحم ـد
بلخضسـ ـر ،تابعة Ÿركز البحث العلمي والتقني

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

الشسريف مريبعي –ت وصساية وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث العلمي .وقد
أانشس-ئ م-رك-ز ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي والتقني
لتطوير اللغة العربية ‘  14ديسسمÈ
 ،1991خ-ل-ف-ا Ÿع-ه-د ال-ع-ل-وم ال-لسس-ان-ية
والصس -وت-ي-ة ،ول-وح-دة ال-ب-حث ‘ ع-ل-وم
ال -لسس -ان وال -ت -ب -ل -ي -غ ال -ل -غ -وي ،وأاصس-ب-ح
م -ؤوسسسس-ة ع-م-ومّ-ي-ـة ذات ط-اب-ع ع-ل-م-ي
وت -ك -ن-ول-وج-ي ‘  31ديسس- -م.2003 È
ويضسمّ اŸركز خمسسة أاقسسام ،تندرج
ضس -م -ن ك ّ-ل قسس-م ف-رق ب-حث ،وي-ت-ع-ل-ق
اأ’مر بقسسم علم تعليم اللّغة العربّية
وتعليم اللغات اŸقارن ،قسسم التبليغ
اŸنطوق وعلم أامراضس الكÓم ،قسسم
اŸعلوميات اللسسانية ،قسسم اللسسانيـات
العربيـة واŸعجمي ـات واŸصسطلحات
العربية وعلم الّترجمة ،وقسسـم السسيميائي ـات.
ومن اŸهام اأ’سساسسية للمركز «إاجراء بحوث
ن- -ظ -ري -ة وت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ح -ول ت -ط -وي -ر ال -ل -غ -ة
وال-لسس-ان-ي-ات ال-ع-رب-ي-ة ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع الهيئ ـات
واŸؤوسسسس-ات اŸع-ن-يـة ب-ت-وح-يـد اŸصس-طلحات
وإاقرارها ،وإا‚از مشساريع بحث ‘ اÛا’ت
اÿاصسة بعلوم اللسسان وتقنياته اŸطبقة على
اللغة العربية واللغات واسسعة الذيوع ،قصسد
تطوير اللغة العربية على اŸسستوى التعليمي
والتكنولوجي».

دﬁ.مد بن قاسسم ناصسر بوحجام لـ«الشسعب»:

قراءة نقدية

الولوج ‘ إاحداثيات القصسيدة إاضسافة نوعية
سسليم ميلودي

Ãوٍت رِحيم أاقذُِفه بَوجهِ النَّهار
مِن أاينَ لِي َ
ِ وأاط َ-م ُ-ع أان ُي -خ ِ-رسَس ن -بَضس َ-ك اّل ِ-ذي ُي-راِف-ق
َغفوِتي
ً
ِ
أاسسُكب دمعة أاو دمَعت Úاأو حتّى ثالثة
تقُع على وجِه اَ Ÿسساِء فتحِرقُه و’ ُتحرِقه
 Úسسَماءينِ وغَيمةٍ
ونبَقى أانا وأانتَ نتأارجحُ ب َ
َتsزل قدَمانا ب Úأارضسُ Úقرَب تلةٍ
ُ
 Úو بَÚ
فنظلُ معّلَق Úب َ
ِ
ف الtنجوَم بأامنياِتَنا ا◊َمَقى
نسستعط ُ
جاِر ال sسسرِو
س
ش
أ
ا
ى
ل
ع
نعّلُقَها
َ
و‰ضِسي كَما الَعصساِفُ Òنغنِي
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حرف ا◊داثة اŸتنّزه على سسطر اأ’سستاذة
نزيهة شسلخي موسسى ،الّتي تعودنا منها دائما
أان لفوهة حرفها قذف حداثي سسريا‹ بحت

أاجرت ا◊وار  :حبيبة غريب
تصسوير :فواز بوطارن
«الشس -عب» :ه -ل م -ن ت -ع -ري -ف
÷م- -ع -ي -ة الÎاث وم -ا ه -ي اŸه -ام
له-داف ال-ت-ي
ال -ت -ي ت -ت -ب -ن-اه-ا وا أ
اسس - -ت - -ط - -اعت Œسس - -ي- -ده- -ا م- -ن- -ذ
نشسأاتها؟
الدكتور ﬁمد بن قاسسم ناصسر
بوحجام:

ج -م -ع -ي -ة «الÎاث» ،ج-م-ع-ي-ة ت-ع-ن-ى ب-ال-ف-ك-ر
اإ’سسÓمي عامة وا’باضسي خاصسة ،تأاسسسست
جمعيتنا منذ  35سسنة ،ومن أاهدافها الرئيسسية
ج- -م- -ع الÎاث وت- -رم- -ي- -م -ه ،وا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه
ب -ال-تصس-وي-ر وال-تسس-ج-ي-ل ،وال-نسس-خ ،وال-ط-ب-اع-ة،
وال -نشس -ر ،اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى الÎاث ال -ف -ك -ري
اŸكتوب ،إانشساء مكتبات تضسم هذا الÎاث،
إانشس -اء ›ل -ة وم -ط -ب -ع -ة خ -اصس -ة ب -ا÷م -ع-ي-ة،
مسس- -اع- -دة وتشس -ج -ي -ع ال -دارسس Úوال -ب -اح -ث،Ú
أاسس-ات-ذة وط-ل-ب-ة ،ب-ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة واأ’دب-ية،
تنظيم أايام دراسسية وملتقيات علمية وندوات
وﬁاضس - -رات .ل - -ل - -ت - -ع - -ري - -ف ب- -ه- -ذا الÎاث،
و–سسيسس اŸواطن Úللمحافظة عليه ،هذا
إا ¤ج -انب ال -ت-ع-ري-ف ب-الشس-خصس-ي-ات ال-ع-ل-م-ي-ة
وال-وط-ن-ي-ة ،إاب-راز أاع-م-ال-ه-ا ،ودراسسة أافكارها،
وتاريخ حياتها.

Ãشساركتنا ‘ اŸعارضس واŸلتقيات باÿارج،
حتى يتسسنى لنا “ثيل ا÷زائر على أاحسسن
وجه والتعريف بÎاثنا اأ’صسيل.

^ شساركت ا÷معية ‘ الصسالون
ال -دو‹ ل -ل -ك -ت -اب ‘ ط -ب -ع -ت-ه 22
Ãج- -م- -وع- -ة م- -ا ه -و ت -ق -ي -ي -م -ك -م
للتجربة؟
كانت لنا صسورة ايجابية عن اŸعرضس وعن
ان -ط -ب -اع -ات اأ’ج -انب ،وق -د ال -ت -ق -ي -ن -ا ب-ع-دة
عارضس Úخارج ا÷زائر اسستحسسنوا التظاهرة
Ÿا ت -ق -دم -ه م -ن ف -رصس ل Ó-ح-ت-ك-اك ب-ال-ق-راء
م-ت-ع-طشس Úل-ل-ك-ت-اب ول-ل-ت-واصسل ب ÚاŸبدعÚ
والناشسرين ورجال الثقافة من كل اأ’قطار.
لكننا نحتاج إا– ¤سس Úاأ’داء ‘ اŸعاملة
من بعضس من يتولون تسس Òهذه اŸعارضس
واŸعاملة مع الغ– Òتاج اإ ¤تهذيب.

^ م -ا ذا ت -ق -ول سس -ي -دي ل -ق -راء
جريدة «الشسعب»؟

وم -اذا ع -ن إاصس -دارت ا÷م-ع-ي-ة
اليوم؟

مند نشسأاتها شسرعت ا÷معية دون انتظار ‘
Œسس -ي -د مشس -اري-ع ال-نشس-ر واإ’صس-دار مسس-ط-رة
ب- -ذلك ب- -رن- -ا›ا يضس- -م :ال- -ت -أال -ي -ف وال -نشس -ر،
اŸع- -اج- -م وال- -كشس -اف -ات ،ال -ت -وث -ي -ق ،مشس -روع
اÛل - -ة ،مسس - -اع - -دة ال - -ب - -اح- -ث ،Úال- -ن- -دوات
واŸلتقيات.
للجمعية اليوم إاصسدارات تفوق  ،300منها
ال -ع -دي -د م -ن اÓÛت وال -دوري -ات ،ك -م-ج-ل-ة
«ا◊ياة « التي تصسدر طبعة عنها كل سسنة،
و›لة «‘ رحاب القرآان» من خÓل نشسر
جزء ‘ كل سسنة ،إا ¤جانب بحوث ‰وذجية
ورسس- -ائ -ل دك -ت -وراه واŸاج -يسس -ت -ار ،وب -ح -وث
الشسباب دون التخرج ،كما تهتم ا÷معية أايضسا
ب -ف -ه -رسس -ة اıط -وط ا÷زائ-ري ع-ن ط-ري-ق
ا‚ازات- -ه- -ا Ûم- -ع أاع Ó-م ا÷زائ -ر و›م -ع
اŸصس -ط -ل -ح -ات ا’ب -اضس -ي-ة ،وم-ك-م-ل-ة ال-ف-ق-ه،
وملفات الصسحافة التي تتطرق إا ¤ا÷زائر
عامة ووادي ميزاب خاصسة.

^ هل ا÷هود اŸبذولة حاليا ‘
خ - - - - -دم - - - - -ة الÎاث ا÷زائ - - - - -ري
بشسطريه اŸادي والÓمادي كافية
لع -ط-اء ه-ذا اÛال اŸه-م وال-ه-ام
إ
حقه؟

نحن نخدم الÎاث لكننا بعيدين جدا عن
الشسيء اŸطلوب ،ا÷زائر تزخر بÎاث ‘ كل
اÛا’ت لكن غ Òمعروف من قبل أابنائها
ومن الشسعوب اأ’خرى نحن كجمعية سسجلنا
ونسسجل لهفة الناسس ‘ دول اÿارج خاصسة

وشسعوب الدول العربية واإ’سسÓمية عامة ‘
ال -ت -ع -رف ع -ل -ى ت -راث-ن-ا وث-ق-اف-ت-ن-ا ا÷زائ-ري-ة
اأ’صسيلة.
فهناك دور نشسر تصسدر الكتب القيمة التي
تعرف با÷زائر وثقافتها ،لكن يبقى هذا دون
تلبية الطلب اŸوجود.
أارجو من وزارة الثقافة والوزارات الوصسية
اŸعنية بالÎاث والسسياحة والتاريخ أان تفكر
‘ مشس -روع ي -دع -م مشس -ارك-ة ا÷م-ع-ي-ات ودور
النشسر ‘ اÿارج ،ليتمكن ا÷ميع من “ثيل
الثقافة والÎاث ا÷زائري على أاحسسن وجه،
كما يبقى ‘ سسياق آاخر ،السسؤوال مطروحا هل
ل-ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ات ب-رام-ج ومشس-اري-ع تسس Òوف-قها
ل- -ت- -ق- -د Ëوع -رضس الÎاث ıت -ل -ف شس -رائ -ح
اÛتمع ا÷زائري ،أ’ننا نرى أان الكث Òمن
أاب- -ن -اء الشس -عب ي -ج -ه -ل -ون وي -ف -ت -ق -رون أ’دن -ى
اŸعلومات عن هذا الكنز الثم.Ú

^ وه -ل ا÷م -ع-ي-ات ت-ق-وم ح-ق-ا
من جهتها بهذا الواجب الوطني؟

ن -ح -ن ك -ج -م -ع -ي-ة ل-ن-ا مشس-ارك-ات ع-دي-دة ‘
اŸع -ارضس ال -وط -ن -ي -ة وال -دول -ي -ة ال -ت -ي ت -ع-ن-ى
بالثقافة والÎاث ،نحاول من خÓلها تأادية
واجبنا ،قدر توفر إامكانياتنا اŸادية والبشسرية
من أاجل تلبية الدعوات ،كما أاننا نحيي مبادرة
وزارة ال-ث-ق-اف-ي-ة إ’صس-داره-ا ونشس-ر ك-تب ق-ي-مة
خاصسة بالÎاث اŸادي والÓمادي ا÷زائري،
كما أاثمن ما تقوم به من جانبها وزارة الشسؤوون
الدينية لكننا كجمعية حريصسة على ثقافتنا
وه -وي -ت -ن -ا اأ’صس -ي -ل -ة ن-ن-ت-ظ-ر ›ه-ودات أاكÌ
وأاعظم من هذه ،ونحن ‘ حاجة إا ¤دعم من
قبل السسلطات الوسسط خاصسة ‘ ما يتعّلق
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ا÷زائر ‘ حاجة إا ¤برنامج قوي للتعريف بالÎاث ‘ الداخل ؤ اÿارج
ت - -أاسسسست ج- -م- -ع- -ي- -ة الÎاث
ان-طÓ-ق-ا م-ن إاÁان ب-عضض مشس-اي-خ
ال-ق-رارة ب-غ-رداي-ة «ب-دور الكلمة
اÛاهدة ‘ التعريف والتثقيف
وال-ت-أال-ي-ف ،وﬁاول-تهم التصسدي
ب - -ح - -ك - -م ال - -واق - -ع وال - -ت - -ج - -رب - -ة
والحتكاك ،لكل ما يتعرضض له
ال -ت -اري -خ ال -وط -ن -ي م -ن تشس-وي-ه،
و–ريف ،منسسق Úبذلك ا÷هود
من أاجل نشسر الÎاث ،والتعريف
به ،واÙافظة عليه» ،وعن هذه
اŸه -ام ال -وط -ن -ي -ة ال -ن -ب -ي -ل-ة ال-ت-ي
تؤوسسسض وتؤورشسف لذاكرة الشسعب
لب- -ي ح- -دث- -ن- -ا أاح- -د
ا÷زائ- -ري ا أ
أاعÓ- -م ا÷م- -ع- -ي -ة دﬁ .م -د ب -ن
ق -اسس-م ن-اصس-ر ب-وح-ج-ام م-ن خÓ-ل
هذا ا◊وار.

العدد
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أاول مقال ‹ نشسر ‘ السسبعينات بجريدة
«الشسعب» ،كتبت فيها ‘ بريد القراء ،فهي
يومية تبقى ﬁافظة على هيبتها ومكانتها
هي “ثل الدولة ا÷زائرية وهذا يكفي.

دﬁ .مد بن قاسسم ناصسر
بوحجام ‘ سسطور
ـ زاول تعّلمه ا’بتدائي ‘ مدرسسة ا◊ياة
(القرارة) وفيها اسستظهر القرآان الكر Ëيوم 21
أاوت 1966م ،ال -ت -ح -ق Ãع-ه-د ا◊ي-اة الّ-ث-ان-وي
تخّرج فيه سسنة 1972م ،.ـ انضسمّ إا ¤معهد اللّغة
واأ’دب العربي ،جامعة ا÷زائر .تخرج منه
سسنة 1977م.
م -ت-حّصس-ل ع-ل-ى شس-ه-ادة الّ-ل-يسس-انسس ‘ الّ-ل-غ-ة
واأ’دب ال -ع -رب -ي ،م -ت-حصس-ل أايضس-ا ع-ل-ى دب-ل-وم
ال ّ-دراسس -ات اإ’سسÓ-م-ي-ة م-ن م-ع-ه-د الّ-دراسس-ات
اإ’سسÓمية بالقاهرة ،وشسهادة اŸاجسست‘ Ò
اأ’دب العربي ا◊ديث من معهد اللّغة واأ’دب
العربي ،جامعة ا÷زائر ‘  22جوان 1987م.
وع -ل -ى ال ّ-دك -ت -وراه ‘ ال ّ-ت -خّصس-صس ن-فسس-ه وم-ن
ا÷امعة ذاتها ‘  26ماى 1994م.
ـ دّرسس ع- -دة م- -دارسس وم- -ع- -اه -د ب -ا÷زائ -ر
العاصسمة ،والقرارة بغرداية ،والتحق بجامعة
باتنة كأاسستاذ ﬁاضسر 1987م ” ،انتقل إا¤
كلّية التّربّية للمعّلم Úبنزوى (سسلطنة عمان) ‘
1997م.
من مؤولفاته  :أاثر القرآان ‘ الشّسعر ا÷زائري
ا◊ديث ج ،1ج ،2ال ّسسخرّية ‘ اأ’دب ا÷زائري
ا◊ديث ،الشّسيخ بيّوضس والعمل ال ّسسياسسي ،أابو
ال-ي-ق-ظ-ان ‘ الّ-دورّي-ات ال-ع-ربّ-ي-ة ،الّشس-ي-خ ع-لّي
يحيي معمر والّدعوة إا ¤وحدة اŸسسلم ،Úـ
ت -وضس -ي -ح م-ك-ان-ة اإ’ب-اضسّ-ي-ة م-ن اÿوارج ،ـ اب-ن
دريد ومكانته العلميّة.

ي -خ -وضس ‘ ال -روح -ان -ي -ات ب -ت -وظ -ي-ف ﬁك-م
البÓغة والبيان ،لتزيده ‘ كّل برهة جمالية
م-ن ج-م-ال-ي-ات ال-ل-غ-ة Œع-ل اŸطّ-ل-ع اŸت-ل-قي
متشسوقا لهذه الرسسمات اأ’بجدية ا÷ميلة‘ .
ن ّصس -ه -ا اŸع -ن -ون ب Úسس-م-اءي-ن وغ-ي-م-ة ،اّل-ذي
أابدعت فيه حّد الّدهشسة ،فعنوان الّنصس بÚ
سسماءين جاء بتوظيفة جديدة.
‘ ال ّ-ن -ق -د ت -ق -ول أان الّ-ت-ن-اصس ه-و ت-داخ-ل
ال ّ-ن -صس -وصس ‘ ب -عضس -ه-ا ،إا’ أا Êأاوظ-ف ك-ل-م-ة
التناصس هنا تداخ Óب Úسسماءين ‘ ،ربط
روح-ي ب Úك-ي-ان Úأاسس-ق-ط-ا ت-وظ-ي-ف-ا وتشس-ب-يها
بسسماء وأاخرى ،التّداخل الّروحي ‘ هذين
الّ-ت-وظ-ي-ف-ت Úت-زي-ده دهشس-ة الّ-ن-ق-ط-ة اŸوال-ي-ة
والّتي تأاتي بربطٍ زاد ا◊لم وهما ،أاي أان
الفاصسل ب Úهات Úالنقطت Úأاخرى ثالثة –د
من الوصسال ،التشسبيه كان رائعا سسماء و غيمة،
ال ّسسماء دون غيمةٍ هي متنزه الصسفاء والنّقاء
حاملة ‘ جوف نسسيمها عذب التّنفسس ،أاما
الغيمة فهي ا◊اجب ا◊اجز لذاك الصسفاء
الّد’لة ‘ التّوظيف ،سسماءين خالصستي الّنقاء
وال ّصسفاء تعّكر وصسلها من جراء غيمة ،حجبت
و“ ⁄طر .لتأاتي الكاتبة ‘ ال ّسسطر اأ’ول من
النّصس موظفة الشّسرح الّتدريجي لعنوان النصس
Ãوٍت رِحيم أاقذُِفه بَوجِه
قائلةِ - :من أايَن لِي َ
النَّهاِر  -من جراء الفصسل ب Úإاحداثيت Úكان
ال- -دخ- -ول ‘ الّ- -ن- -صس شس -ك -وى ب -ح -د ال -وشس -اح
الشسجني اŸغطي لروح تهوى الوصسال ‘ زمن
الÓ-وصس-ل ،ال-ت-وظ-ي-ف م-ب-ت-دء ب-ط-رح اسستفهام
يليه إاضسمار شسرحه الوجيز هو تكوين فكرة ‘
ال ّ-ذه -ن ت -ك -ون م -تضس s-م -ن -ة وغ Òم-عs-ب-ر ع-ن-ه-ا
صسراحة ،والتشسبيه فاق اÛاز روعة ولغة.
لتزيد توظيفا ولغة ،تتعمد ‘ ذلك أاخذ
القارئ إا ¤مسسميات يتجول من خÓلها ‘
تنقÓت ب Úجملة ومن تليها بروعة تامة ،أاين
اغتنى الّنصس توظيفا جمي Óجدا– ،دثت
عن اإ’يجاب رجاًء و ال uسسلب اسستنكارا ،بفلسسفة
راقية تفيد ‘ ا’عتماد واأ’خذ بها طريقة ‘
الكتابة واإ’بداع .كقولها  -أاسسُكب دمعًة أاو
دمَعت ِÚأاو حتّى ثالثة  -فالدمع ‘ كبد هذا
الّنصس وجع ،فما الفائدة من أان اسسكب دمعة
أاو اث- -ن- -ت Úأاو حّ- -ت- -ى ث -ال -ث -ة ،أاسس -ل -وب مشس -وق
بجدارة ،يدل على عدم الّنفع ‘ اإ’كثار إان
كانت الكفاية ’ Œدي ،لتنتقل ا ¤وصسف آاخر
وتوظيف أارقى إابداعا وجما’ فتقول  -لكّن
ِ
ِÁحي ـ
َرسسم اسسمكَ اıبوء بدمي يأاَبى أان ّ
ق -ول -ه -ا اıب-وء ب-دم-ي ول-يسس ال ّسس-اري ›را
فيه ،د’لة على موقع عدم ا◊راك جراء،
لتأاتي قو’ وتفسسÒا لهذا العدم ‘ ا◊ركة
فتقول  -يبتtز الوريَد بقصسيدٍة تخّثر َدُمها -
هنا تفسس Òحركية ا’ختباء ،اŸؤودي علميا اإ¤
ت -خٍ Ìن -ت-اج-ه ت-وظ-ي-ف أادب-ي ل-غ-وي سس-ب-ق-ه ‘
التشسبيه أاخر علمي ،واÓÿصسة ابتزاز دفع
حق السسلبية فيه قصسيدة  ⁄تخرج ا ¤النّور.
لتختم تدريجيا وصسف ا◊سسرة تنازليا من
ف - -رط ال - -فصس - -ل ب Úسس - -م - -اءي - -ن ،اشسÎك ‘
فصس-ل-ه-م-ا غ-ي-م-ة ،ال-ط-ب-يعة بجانبها اŸشسÎك
نسسبيا ‘ التوظيف ،كما على الشّسمسس حجة
اأ’ذية ،العاجزة عن تضسميد ورم مصسدر الّدمع
وال -ب -ك -اء .وه -ذا ال -ت -وظ-ي-ف ي-دل ع-ل-ى ف-ك-رة
الشساعرة القوية اŸعنى والعمق ،اين ضسربت
ب -ال-ف-ه-م السس-ط-ح-ي ع-رضس الّصس-مت حّ-ت-ى زاد
ال- -ع- -م -ق ع -م -ق -ا .ك -خ Ó-صس -ة :نّصس مسس -ت -و‘
الشّسروط من كل النواحي ،بل زاد ‘ اثراء
ال- -ف- -ك- -ر ال- -راق- -ي ح Úال- -ق- -راءة وال -ول -وج ‘
اح -داث -ي -ات ال -ف -ك-رة اŸط-ورح-ة ‘ قصس-ي-دة،
وظفت فيها الشّساعرة كيف للحلم ان يفصسل
ب Úحائه وميم وهم صُسور ‘ غيمة لّغة هي
حاملة لغيثِ وف Òو‘ العمق هنا هي مائعة
ل -غ -يِث غ -زي -ر ال -رب -ط وزي -ادة الصس-ف-اء وصسÓ-
ونقاًء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرهابية وحشصية تضصرب مصصر
أاك Ìالعتداءات ا إ

 235قتي Óو ‘ 109هجوم إارهابي على مسصجد بسصيناء
لق -ل ،أامسس،
ق -ت -ل  235شص- -خصص- -ا ع- -ل- -ى ا أ
وًأاصص- - - -يب  109آاخ- - - - - -رون ‘ ،أاح- - - - - -د أاكÌ
الع -ت -داءات ال -ت -ي شص -ه -دت -ه -ا مصص -ر دم-وي-ة
لخÒة ،ون-ف-ذ إاره-اب-ي-ون
خ Ó-ل السص -ن-وات ا أ
هجوما على مسصجد بقرية الروضصة ‘ شصمال
سصيناء ،ما أاوقع عشصرات القتلى وا÷رحى.

ألعدد

1٧499

منّددين بحملة القمع التي طالت النشصطاء
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حقوقيون مغاربة وأاجانب يوقعون نداء لدعم حراك

^ مصصر تعلن ا◊داد  3اأيام

قذائف صصاروخية وبنادق آالية
اسصتعملت ‘ ا’عتداء
أظ-ه-رت أل-م-ع-اي-ن-ة أل-م-ب-دئ-ي-ة ل-حادث ألهجوم
أإلره -اب-ي ،أل-ذي أسس-ت-ه-دف مسس-ج-د أل-روضس-ة
بمنطقة بئر ألعبد بمحافظة شسمال سسيناء أن
ألرهابيين أسستخدموأ قذأئف صساروخية من
طرأز ( آأر بي جي) وبنادق آألية (رشساشسات)
أطلقوأ منها ألنار بكثافة صسوب ألمصسلين
ألذين قدر تعدأدهم بنحو  400مصسل.
ألسسيسسي يعلن ألحدأد و يتوعد بالثأار
أكد ألرئيسس ألمصسري عبدألفتاح ألسسيسسيي،
أمسس ،أن قوأت ألجيشس وألشسرطة سسيثأارأن
بقوة لضسحايا هجوم بئر ألعبد أإلرهابي ألذي
أودى بحياة  235شسخصس وإأصسابة  109آأخرين.
وأع-ت-ب-ر أل-رئ-يسس ألسس-يسس-ي أل-ه-ج-وم «م-ح-اول-ة
لوقف جهود ألدولة في موأجهة أإلرهاب».
وأك -د ب -ال -ق -ول «ن -ح -ن صس -ام-دون وسس-ن-تصس-دى
وسس -نسس -ت -م-ر ...إأن ه-ذأ أل-ع-م-ل ل-ن ي-زي-دن-ا إأل
إأصس-رأرأ ف-ي م-وأج-ه-ة ألشس-ر وأه-ل-ه وم-وأج-ه-ة
ترويع أآلمنين».
م -ن ن -اح -ي -ت -ه ،ق -ال وزي -ر أألوق-اف أل-مصس-ري
م -ح -م -د م -خ -ت -ار ج -م -ع-ة ،أمسس ،إأن أل-ح-ادث
أإلره -اب -ي أل -ذي أسس -ت -ه -دف أح -د أل -مسس-اج-د
بشس -م -ال سس -ي -ن -اء سس -ي -ك-ون ن-ه-اي-ة أل-ج-م-اع-ات
أإلره -اب -ي -ة وأن -ه ي -كشس -ف ب -ع-م-ق ع-ن وج-ه-ه-ا
أل -ق -ب-ي-ح ،وي-ع-ري-ه-ا م-ن أي دع-اوى ك-اذب-ة ع-ن
صسلتها بالuدين.

تنديد عربي ودو‹

أكدت ألجامعة ألعربية أن ألهجوم أإلرهابي
يعد «جريمة مروعة تأاتي لتؤوكد من جديد أن
ألدين أإلسسÓمي بريء ممن يتبنون هذأ ألفكر
أإلرهابي ألمتطرف».

م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ع-ب-رت أألم-ان-ة أل-ع-ام-ة ل-منظمة
أل -ت-ع-اون أإلسسÓ-م-ي ،ع-ن صس-دم-ت-ه-ا إأزأء ه-ذأ
ألحادث وأصسفة مرتكبي هذأ ألعمل أإلرهابي
أل -مشس -ي -ن ف -ي ح-ق أل-مصس-ل-ي-ن أألب-ري-اء ب-أان-ه-م
ÓسسÓم ومصسر وشسعبها».
أعدأء ل إ
وأدأنت أل-م-ن-ظ-م-ة أل-ع-رب-ي-ة ل-ح-ق-وق أإلنسس-ان،
ألتفجير ،مضسيفة أن ما يشسكله أإلرهاب من
أن -ت -ه -اك جسس-ي-م ل-ح-ق-وق أإلنسس-ان ،يسس-ت-وجب
ألمسساءلة وألمحاسسبة ومÓحقة أإلرهابيين.
ألجزأئر ألتي لطالما حاربت أإلرهاب وكانت
من ألسسباقين ألدأعين لدحره وأجتثاثه ووقف
تمويله ،أدأنت بشسدة ألعتدأء ألدموي مؤوكدة
تضسامنها مع مصسر ألشسقيقة حكومة وشسعبا.
ك- -م- -ا شس- -ج- -بت ت- -ونسس «ألع -ت -دأء أإلره -اب -ي
ألغادر» ،مجددة موقفها ألدأعي إألى تظافر
جهود ألمجموعة ألدولية».
كما أكدت كل من ألكويت ،ألبحرين وأإلمارأت
أل-ع-رب-ي-ة ،أل-ي-م-ن وع-م-ان تضس-ام-ن-ها مع ألدولة
أل -مصس -ري -ة ف -ي م -ح -ارب -ة ك -اف-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات
ألمتطرفة ودعمهم لجهودها.
ف- -ي- -م- -ا أع- -ت -ب -رت أألردن أن «ه -ذأ ألع -ت -دأء
أإلرهابي ألÓإأنسساني وألمشسين ألذي أسستهدف
ألمصسلين دأخل ألمسسجد ومن بينهم أطفال

وشس -ي -وخ ومصس -ل -ون آأم -ن -ون م -رف -وضس م-ن ك-ل
ألشس-رأئ-ع وأل-دي-ان-ات ،وأن م-رت-ك-ب-ي-ه ل ي-متون
Óنسسانية بصسلة»؟؟
ل إ
أل -ع -رأق وسس -وري -ا أك -دت -ا شس -ج -ب -ه-م-ا ألشس-دي-د
وإأدأن -ت -ه -ا ب -ق-وة لÓ-ع-ت-دأء أإلره-اب-ي ألسس-اف-ر
وألغاشسم وألجبان مجددين بأان هذه ألجرأئم
أإلرهابية ما هي إأل تعبير عن يأاسس وخذلن.
ألرئيسس ألروسسي فÓديمير بوتين أرسسل برقية
ل-ل-رئ-يسس ع-ب-د أل-ف-ت-اح ألسس-يسس-ي ،ع-ل-ى خ-ل-فية
أل -ه -ج -وم أإلره -اب -ي ق -ال ف -ي-ه-ا «ق-ت-ل أل-ن-اسس
أألبرياء خÓل ألصسÓة عمل يصسدم بقسساوته،
ون- -ح- -ن م- -رة أخ -رى ن -ت -أاك -د أن أإلره -اب -ي -ي -ن
م- -ج- -ردي- -ن م- -ن م- -ف- -ه- -وم أل- -ق -ي -م وأألخ Ó-ق
أإلنسسانية».
فيما وصسف سسفير فرنسسا بالقاهرة سستيفان
روم -ات -ي -ه ،أل -ع -م -ل ألج -رأم -ي ب -أان-ه «وحشس-ي
وع -ار» ،ب -ي -ن -م -ا أع-ت-ب-رت ب-ري-ط-ان-ي-ا أل-ح-ادث
بالعمل ألبربري.
سس -ف -ي -ر ألت -ح -اد أألوروب -ي ب -ال -ق-اه-رة إأي-ف-ان
سسوركوشس ،أدأن ألعمل أإلرهابي ألوحشسي ضسد
أل -م-دن-ي-ي-ن أألب-ري-اء م-ؤوك-دأ مسس-ان-دة ألت-ح-اد
أألوروبي لمصسر في مكافحة أإلرهاب.

لمن يدعم اسصتئناف اŸفاوضصات ب Úالبوليسصاريو واŸغرب
›لسس ا أ

غوتÒيسس يقÎح الكندي كول Úسصتيوارت رئيسصا للمينورسصو
سسياسسي ثم كرئيسس ديوأن بالنيابة.
وم -ث -ل ك -ذلك م -رك -ز ك -ارت-ر ب-الضس-ف-ة أل-غ-رب-ي-ة
أل -م -ح-ت-ل-ة وق-ط-اع غ-زة وب-ج-م-ه-وري-ة أل-ك-ون-غ-و
ألديمقرأطية.

ا–اد النسصاء يدين

اأك -د مصص -در م -ق-رب م-ن م-ل-ف الصص-ح-راء
ال -غ-رب-ي-ة ،اأن الأم Úال-ع-ام لÓ-أ· اŸت-ح-دة
اأن- -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسس ع -ل -ى وشصك ت -ع -يÚ
ال- -دب- -ل- -وم- -اسص- -ي ال- -ك- -ن -دي السص -اب -ق ك -ولÚ
سص -ت -ي -وارت رئ -يسص -ا ل -ب -ع-ث-ة الأ· اŸت-ح-دة
ل-ت-ن-ظ-ي-م السص-ت-ف-ت-اء ‘ الصص-ح-راء الغربية
(مينورسصو).
أوضسح ذأت ألمصسدر ،أن رئيسس ألأمم ألمتحدة
قد أعلم مجلسس ألأمن ألدولي قبل يومين بنيته
ف-ي ت-ع-ي-ي-ن ك-ول-ي-ن سس-ت-ي-وأرت ك-م-م-ثله ألخاصس
أل-ج-دي-د ورئ-يسس-ا ل-ب-ع-ث-ة أل-م-ي-ن-ورسس-و ،وب-ما أن
ألسسيد غوتيريشس قام بالمشساورأت ألمتعارف
ع -ل -ي-ه-ا ف-ق-د ق-دم ه-ذأ ألق-ت-رأح ع-ل-ى أسس-اسس
ألإجرأء ألصسامت.
وأإذأ ل -م ي -ب -د أل -م -ج -لسس أع -ت -رأضس-ه ع-ل-ى ه-ذأ
ألق-ت-رأح ف-اإن أل-دب-ل-وم-اسس-ي أل-ك-ن-دي سس-ي-رسسم
كرئيسس جديد للمينورسسو.
وكان كولين سستيوأرت ألبالغ من ألعمر  56سسنة
قد تولى عدة مناصسب لدى ألمنظمة ألأممية.
حيث تولى منصسب مدير مسساعد ورئيسس ديوأن
مكتب ألمم ألمتحدة لدى ألتحاد ألإفريقي
باديسس أبابا من  2011أإلى  2016كما يتوفر
ألسس-ي-د ك-ول-ي-ن سس-ت-ي-وأرت ع-ل-ى ت-ج-رب-ة وخ-ب-رة
ك -مسس -تشس -ار مسس -ت -ق -ل ف -ي م -ج-ال ألن-ت-خ-اب-ات
وألتطور ألديمقرأطي.
ك -م-ا سس-ب-ق ل-لسس-ي-د سس-ت-ي-وأرت أن شس-غ-ل م-نصسب
أل- -ن- -اط- -ق ب- -اسس- -م وزأرة ألشس- -وؤون أل- -خ -ارج -ي -ة
ألكندية ،وألتحق قبل ذلك بالبعثة ألمدمجة
ل Ó-أم -م أل -م -ت -ح -دة ب -ت-ي-م-ور ألشس-رق-ي-ة ك-رئ-يسس

أدأن ألت -ح -اد أل -وط-ن-ي ل-ل-نسس-اء ألصس-ح-رأوي-ات،
أمسس ،أسس-ت-م-رأر ألن-ت-ه-اك-ات أل-جسس-يمة لحقوق
ألإنسسان ألتي يرتكبها ألنظام ألمغربي في حق
أل -نسس -اء ألصس -ح -رأوي -ات ب -ال -م-دن أل-م-ح-ت-ل-ة م-ن
ألصسحرأء ألغربية.
وفي بيان له صسادر عن قسسم ألإعÓن وألثقافة
بمناسسبة أليوم ألعالمي لمناهضسة ألعنف ضسد
ألمر أة ،ندد ألتحاد بجرأئم ألعنف ألتي يتسسبب
فيها ألحتÓل ألمغربي ،مذكرأ باأنوأع ألعنف
أل -م -ادي وأل -م-ع-ن-وي وأل-جسس-دي أل-ذي ت-م-ارسس-ه
ألسسلطات ألمغربية بمختلف أجهزتها ألقمعية
ع-ل-ى أل-نسس-اء ألصس-ح-رأوي-ات ب-ال-م-ناطق ألمحتلة
وجنوب ألمغرب.
وكباقي نسساء ألعالم ندد ألتحاد «بالممارسسات
ألمغربية ألمشسينة وألوحشسية وألÓأنسسانية ألتي
تطال ألنسساء ألصسحرأويات بالمناطق ألمحتلة
وألتي كان أآخرها وقع ألشسهر ألماضسي بمدينة
أل-دأخ-ل-ة أل-م-ح-ت-ل-ة أم-ام م-ر أى ومسس-م-ع ألعالم»
يقول ألبيان.
و أع -ل -ن ألت -ح -اد أل -وط-ن-ي ل-ل-م-ر أة ألصس-ح-رأوي-ة
بالمناسسبة عن تضسامنه ألÓمشسروط مع نسساء
ألعالم ضسحايا ألضسطهاد وألتعسسف وألحرمان،
م-ن-اشس-دأ ك-ل أل-م-ن-ظ-م-ات أل-ح-قوقية وألإنسسانية
ل-ل-تصس-دي ل-ل-خ-روق-ات أل-م-غ-رب-ي-ة وألضسغط على
أل -م -غ-رب ل-وق-ف م-ع-ان-اة أل-نسس-اء ألصس-ح-رأوي-ات
أل -م -ح -روم -ات م -ن ح -ق -ه -ن ف -ي أل -ح-ري-ة ك-ح-ق
أسساسسي ومشسروع.
وباعتبار ألمر أة ألصسحرأوية  -يضسيف ألبيان -
ألشس -ريك وأل -دأع -م وأل -م -وؤث -ر ف -ي ب -ن -اء أل -دول-ة
ألصس -ح -رأوي -ة ي -وؤك -د ع -ل -ى ضس-رورة ن-ب-ذ أل-ع-ن-ف
ب -م -خ -ت -ل -ف أشس -ك -ال -ه خ -اصس -ة م -ا ي -مسس ألأم -ن
وألسستقرأر ألأسسري من خÓل دعم دورها في
أل -م -ج -ت -م -ع وت -ع -زي -ز ق -درأت -ه -ا ف-ي أل-مشس-ارك-ة
ألسس -ي -اسس -ي -ة وألق-تصس-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة وسس-ن
مشس -اري -ع ق -وأن -ي -ن م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-م-ر أة ل-م-وأصس-ل-ة
مسسيرة أنجازأتها وتعزيز مكانتها..

تأاييد جهود كوهلر

من جانبه ،أعرب مجلسس أألمن أألربعاء بنيويورك عن
Óمين
دعمه للجهود ألتي يبذلها ألمبعوث ألشسخصسي ل أ
أل-ع-ام ل-م-ن-ظ-م-ة أألم-م أل-م-ت-ح-دة ب-الصس-ح-رأء أل-غ-ربية،
هورسست كوهلر من أجل إأعادة بعث مسسار ألسسلم،
وأصس -ف -ا م -ه -م -ت -ه «ب-ال-مسس-اه-م-ة أل-ك-ب-ي-رة» ف-ي صس-ال-ح
أسستئناف ألمفاوضسات بين جبهة ألبوليسساريو وألمغرب.

أاط-ل-ق الشص-اع-ر اŸغ-رب-ي ع-ب-د ال-ل-طيف اللعبي،
م -ب -ادرة دول-ي-ة ل-دع-م ح-راك ال-ري-فÃ ،ن-اسص-ب-ة
لح -داث ب-ا◊سص-ي-م-ة
لو ¤لن -دلع ا أ
ال -ذك -رى ا أ
ووفاة بائع السصمك ﬁسصن فكري ،على شصكل نداء
–ت ع-ن-وان «اŸغ-رب :شص-ي-اط Úا◊ك-م تسص-ت-يقظ
من جديد» ،وقع عليه مغاربة وأاجانب من دول
عربية وأاوروبية وأامريكية.
وندد أللعبي من خÓل ألندأء ذأته ،بالمقاربة أألمنية في
ألتعامل مع ألحرأك في ألريف ،حيث قال« :على ألعكسس
م-ن أل-م-ن-اورة ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ح-اذق-ة أل-ت-ي نّسس-ق-ه-ا ألّ-نظام
نتيجة ألمظاهرأت ألكبرى ألتي حدثت في  2011إأّبان
ألربيع ألعربي ،إأذ أقترح دسستورأً جديدأً للبÓد ،مُرضسيًا
ع- -ل- -ى أل- -ورق ول- -و ج- -زئ- -يً- -ا ب- -عضس م- -ط- -الب أل- -ح- -رك- -ة
ألحتجاجية ،ففي هذه ألمّرة كان ألجوأب أمنّيًا ليسس إأّل،
وعنيفًا بشسكل ل مثيل له منذ بدأية ألعهد ألجديد».
ووضسع ألندأء ألحرأكَ في سسياقه ألتاريخي وألسسياسسي
وألثقافي ،إأذ يقول إأن «ألعامل ألآخر ألذي يجب أن يؤوخذ
بعين ألعتبار ،فيما يخصس قضسية ألريف ،هو أرتباط
أه-ال-ي-ه ب-ل-غ-ت-ه-م وث-ق-اف-تهم أألمازيغيتين ألُمهّمشستين ،بل
غ -ي-ر أل-م-ع-ت-رف ب-ه-م-ا ط-وأل ع-ق-ود م-ن ط-رف ألسس-ل-ط-ة
ألمركزية ،وحتى من طرف جُuل ألطبقة ألسسياسسية .ولهذأ
مع مرور ألوقت ترسّسخ إأحسساسس عميق بالظلم».

وأع- -ت- -ب- -ر أل- -ن- -دأء أن «أل- -وقت ق- -د ح- -ان ل -ي -ت -ج -ن -د ك -ل
أل-دي-م-ق-رأط-ي-ي-ن أل-ذي-ن ي-ح-م-ل-ون أل-م-غ-رب ف-ي ق-لوبهم،
للتنديد بانحرأف ألسسلطات ألمغربية أألمني ،وبالقمع
ألذي ل يتوقف ضسد محتجي ألريف» .ويضسيف« :حان
أل -وقت ل -ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ح-ري-ر ك-ل م-ع-ت-ق-ل-ي ه-ذه أل-ح-رك-ة
ألُموأِطنة ،ألتي فتحت للشسعب ألمغربي نهجا جديدأ في
نضس- -ال- -ه م- -ن أج- -ل أل- -ك -رأم -ة وأل -ع -دأل -ة ألج -ت -م -اع -ي -ة
وألديمقرأطية».
ول تزأل ألحملة مفتوحة من أجل ألتوقيع أمام ألكّتاب
وألصسحفيين وألمثقفين وألنشسطاء ألسسياسسيين وألنقابيين،
من دأخل ألمغرب وخارجه ،وبحسسب آأخر تدوينة نشسرها
ألشساعر عبد أللطيف أللعبي فقد وصسل عدد ألموقعين
إألى حدود أليوم  165شسخصسية وزأنة في عدة مجالت من
مختلف دول ألعالم.يشسار أن هذأ ألندأء ألذي صساغه
أللعبي ،هو ثاني مبادرة يطلقها مثقفون بالمغرب منذ
بدأية أألحدأث ،حيث سسبق أن وقع أزيد من  4500كاتب
وفنان وإأعÓمي وناشسط مغربي ،في بيان مشسترك ،جوأن
ألماضسي ،للمطالبة بإاطÓق سسرأح كافة معتقلي حرأك
ألريف ،وألدخول في حوأر مباشسر مع ممثلي ألمنطقة،
وذلك من أجل تجاوز حالة ألحتقان ألتي تمر بها ألبÓد
بعد مرور أزيد من عام على ألحتجاجات ألمتوأصسلة
بإاقليم ألحسسيمة.

لمنية لعودتهم
‘ غياب الظروف ا أ

اتفاق لبدء إاعادة الÓجئ Úالروهينغيا إا ¤ميا‰ار
قالت مفوضصية األ· اŸتحدة السصامية لشصؤوون الÓجئ،Ú
أامسس ،إان ال- -ظ- -روف ‘ ولي -ة راخ Úبشص -م -ال م -ي -ا‰ار «ل -يسصت
مÓئمة Ãا يسصمح بعودة آامنة ومسصتمرة» ألك Ìمن  600أالف
من لجئي الروهينجغيا الذين فروا من العنف إا ¤بنغÓدشس
منذ أاواخر أاوت اŸاضصي.
قالت ألمفوضسية إأنها لم تطلع بعد على أتفاق عودة
ألÓجئين ألذي وقعه ألبلدأن يوم ألخميسس ،لكنها أكدت
على أن أي رجوع لÓجئين ألمنتمين للجماعة ألتي عانت
صسدمة شسديدة يجب أن يكون آأمنا وطوعيا.
ووقعت بورما وبنغÓدشس ،أمسس أألول ،أتفاقا لبدء إأعادة
ألÓجئين ألروهينغيا إألى بÓدهم في غضسون شسهرين.
وجاء ألتوقيع على ألتفاق بعد محادثات جمعت زعيمة
بورما أونغ سسان سسو تشسي ووزير خارجية بنغÓدشس عبد
ألحسسين محمود علي في ألعاصسمة ألبورمية نايبيدأو.
ويأاتي هذأ ألتفاق بالتزأمن مع زيارة بابا ألفاتيكان
فرنسسيسس ،ألذي كان قد أعرب عن تعاطفه مع معاناة
أل-روه-ي-ن-غ-ي-ا.وح-ظ-يت ب-ن-غÓ-دشس أل-ف-قيرة أصس Óبإاشسادة
دولية وأسسعة لسستقبالها ألÓجئين ،إأل أنها فرضست قيودأ
على تحركاتهم وأكدت أنها ل ترغب في بقائهم.

وتشسير أألمم ألمتحدة إألى أن  620ألف من ألروهينغيا
وصسلوأ إألى بنغÓدشس منذ أوت ما أدى إألى إأقامة أكبر
مخيم لÓجئين في ألعالم بعد حملة عسسكرية في بورما
وصسفتها وأشسنطن بأانها عملية «تطهير عرقي».

ﬂاوف من العودة

وعانى أفرأد ألروهينغيا ألمحرومون من ألحصسول على
جنسسية لسسنوأت من ألعنف ألديني وألمشساعر ألمعادية
للمسسلمين ألسسائدة في بورما ألتي يشسكل ألبوذيون غالبية
سسكانها.
وتعرضسوأ بشسكل منظم إألى ألضسطهاد من قبل ألحكومة
ألتي سسحبت منهم ألجنسسية أو حرمتهم من نيلها وضسيقت
عليهم بشسكل وأسسع ،بما في ذلك قدرتهم على ألحصسول
على ألخدمات أألسساسسية.
وتحولت ألتوترأت إألى موجات من ألعنف ألدأمي عام
 2012دفعت أكثر من  100ألف من ألروهينغيا للفرأر إألى
مخيمات للنازحين ظروف أإلقامة فيها مزرية للغاية.
وقال عبد ألرحيم أألسستاذ ألذي كان يدرسس في مدرسسة
في ولية رأخين« ،لن نعود إألى بورما إأل إأذأ منح جميع
ألروهينغا ألجنسسية مثل ألموأطنين ألبورميين» .وأضساف:
«لن نعود إألى أي مخيمات لÓجئين في رأخين».

منانغاغوا يتو ¤رسصميا رئاسصة زÁبابوي
أادى رئ-يسس زÁب-اب-وي ا÷دي-د إاÁرسص-ون م-ن-ان-غ-اغ-وا ( 75ع-اما) ،أامسس،
ال -ي -م Úال -دسص -ت -وري-ة ل-ت-و‹ رئ-اسص-ة ال-بÓ-د خ-ل-ف-ا ل-ل-رئ-يسس السص-اب-ق روب-رت
موغابي.
أوضسحت مصسادر إأعÓمية أنه أقيمت مرأسسم أدأء أليمين أمام حشسد من عشسرأت
آألف أألشسخاصس في ملعب ألعاصسمة هرأري وأقسسم منانغوأغوأ على «ألولء
للجمهورية» ،و»ألدفاع عن ألدسستور» ليصسبح ثالث رئيسس للبÓد منذ ألسستقÓل.
ورشسح ألحزب ألحاكم في زيمبابوي منانغاغوأ لتولي ألرئاسسة بعد أسستقالة روبرت
موغابي في أعقاب تدخل ألجيشس أألسسبوع ألماضسي.
وكان منانغاغوأ قد عاد إألى هرأري ،يوم أألربعاء ألماضسي ،وقام بأاول ظهور علني
له في مقر حزب زأنو -ألجبهة ألوطنية بعدما أقاله موجابي في ألسسادسس من
نوفمبر.
ودفعت هذه أإلقالة ألجيشس إألى ألتحرك وبدء سسلسسلة من أألحدأث ألسستثنائية
ألتي أنتهت باسستقالة موغابي يوم ألثÓثاء ألماضسي وسسط إأجرأءأت عزل.
وك -ان أل -ج -يشس ف -ي زي -م -ب-اب-وي ق-د أك-د أن-ه ل-م ي-ق-ع أي أن-ت-ه-اك ل-ل-دسس-ت-ور ج-رأء
ألتحركات ألتي قام بها أألسسبوع ألماضسي وألتي دفعت ألرئيسس روبرت موغابى
للتنحي عن ألسسلطة وأدى منانغاغوأ أليمين في ملعب أكتظ بالحضسور في إأحدى
ضسوأحي هرأري .وقد أقسسم على «ألولء للجمهورية» و»ألدفاع عن ألدسستور».
وتجمع عشسرأت آألف أألشسخاصس صسباح أمسس في أحد مÓعب هرأري لحضسور
حفل تنصسيب منانغاغوأ.وأنتشسر قناصسة من حول ألملعب ألرياضسي ألوطني ،حيث
جرى ألحفل ،وسسط تدأبير أمنية مشسددة ،فيما توأفد أنصسار منانغاغوأ لمتابعة
ألمرأسسم.

دعوة إا ¤ضصبط النفسس

ودعا رئيسس زيمبابوي إأيمرسسون منانغاغوأ ألزيمبابويين إألى ضسبط ألنفسس وتجنب ألنتقام من
بعضسهم ألبعضس.
وقال في بيان بثته هيئة أإلذأعة ألزيمبابوية (زد بي سسي) «في ألوقت ألذي يحدث فيه كل هذأ
أناشسد جميع ألزيمبابويين ألتحلى بالصسبر وتجنب أي شسكل من أشسكال ألثأار وألنتقام دأعيا
ألزيمبابويين إألى ألمتناع عن تسسوية ألخÓفات ألسسياسسية أو ألجتماعية خارج نطاق ألقانون.

حصصانة Ÿوغابي
وبشسأان مسستقبل ألرئيسس ألمسستقيل موغابي وزوجه ،أفادت صسحيفة «ذي هيرألد»
ألرسسمية ،أمسس ،أن منانغاغوأ «تحدث مع ألرئيسس ألمنتهية وليته ألرفيق روبرت
موغابي ،وأكد له أنه سسيحظى مع عائلته بشسروط سسÓمة ورفاه قصسوى» ،دون إأضسافة أي
تفاصسيل.وقال أحد وزرأئه سسوبا ماديوأنزيرأ لفرأنسس برسس «ل أعرف ما جرى ألتفاوضس
بشسأانه ،لكن أسستطيع أن أقول إأنه ليسس هناك أي موأطن في زيمبابوي يريد أن يÓحق
موغابي في ألقضساء أو يشسنق أو يضسرب» ،وأضساف أن «ألناسس يريدون طي ألصسفحة».
وتحدثت مصسادر ،عن حضسور موغابي مرأسسم تنصسيب خلفه ،لكنه لم يفعل ذلك ،وقال
أحد وزرأئه «إأنه ليسس في حالة تسسمح له بالحضسور».
وأكد منانغاغوأ ألذي عاد من منفاه ألقصسير أألمد في جنوب إأفريقيا بعد إأقالته ،أنه
سسيجعل من تحسسين ألقتصساد أولويته ألمطلقة ،وقال« :نريد وظائف».
وترك موغابي أقتصسادأ هشسا ،ويشسهد ألنشساط ألقتصسادي تباطؤوأ في ألبÓد ألتي تعاني
من نقصس أألموأل وشسبح ألتضسخم ألمفرط .وبينما تبلغ نسسبة ألبطالة تسسعين بالمائة،
ويعيشس سسكان ألبÓد من أشسغال صسغيرة في ألقتصساد غير ألرسسمي.

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

السشبت  ٢٥نوفمبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٠٦ربيع اأ’ول  ١٤٣٩هـ

هام جدا

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

إان ا’نسشان ‘ هذا الكون الفسشيح
يسشعي دوما إا ¤أان يكون سشعيدا و’
أاحسشب أاحدا منا يبحث عن الششقاء
لنفسشه وا’نسشان بطبعه كنود و◊ب
ا Òÿششديد كما قال تعا¤
''¬fGEh Oƒæµ˘d ¬˘Hô˘d ¿É˘°ùf’G ¿GE
◊ ''ójó°ûd ÒÿG Öسشورة العاديات.
ف- -ك- -ل ال- -ن- -اسس ي -نشش -دون السش -ع -ادة
وا◊ي-اة ال-ط-ي-ب-ة اÿال-ي-ة م-ن ال-هموم
واŸششاكل لكن السشؤوال اّÙير أاين
تكمن السشعادة ا◊قيقية؟ هل هي ‘
ال -ن -ع -ي -م اŸادي؟ أام ه -ي ‘ ال -رخ-اء
العيششي ورفاهية ا◊ياة؟أام انها ‘
ششيء آاخر؟.
إان التاريخ البششري منذ القدم يثبت
أان ال -ك -ث Òم -ن اأ’· ال-ب-ائ-دة ب-ح-ثت
عنها ‘ هذه اأ’مور التي تسشآالنا فيها
ولكنهم ‘ ا◊قيقة خابوا وخسشروا
ف -م-ن-ه-م م-ن ارت-ف-ع مسش-ت-واه ال-ع-يشش-ي
وتي ّسشرت أ’بنائه كل مطالب ا◊ياة
اŸادي - -ة م- -ن أاك- -ل وشش- -رب وم- -ل- -بسس
ومسشكن ومركب ،ولكنه ’زال يششكو
م- -ن ت- -ع- -اسش- -ة ا◊ي- -اة وان- -ق -ب -اضش -ه -ا
وضشيقها.
وÁكن لهذا ا’حسشاسس أان ينطبق
على البلدان التي نظن نحن ششعوبها
‘ سشعادة ولرÃا ركبنا قوارب اŸوت
من أاجل ذلك ولكن اأ’مر ليسس كذلك
فلقد أاجرى أاحدهم –قيقا صشحفيا
سش -م -اه”” أاه -ل ا÷ن -ة ل -يسش -وا سش -ع-داء””
وأاهل ا÷نة هم أاهل السشويد الذين
يعيششون ‘ مسشتوى اقتصشادي رفيع
والذين قد هيئت لهم جميع أاسشباب
السشعادة ومع ذلك فهم يعيششون حياة
ق-ل-ق-ة مضش-ط-رب-ة ،ك-ل-ه-ا ضش-ي-ق وت-وت-ر
وتÈم ون- -ت- -ي- -ج- -ة ه- -ذا ال- -ه -روب إا¤
ا’ن -ت -ح -ار ت -خ -لصش -ا م -ن ه-ذه ا◊ي-اة
ا÷ه -ن -م -ي -ة وان -ت -ه-ى ال-ت-ح-ق-ي-ق ب-ع-د
ال -ب -حث ع -ن اأ’سش -ب -اب والسش -ر ال-ذي
يدفع بالناسس إا ¤هذا السشلوك أانه

ي- -رج- -ع ا ¤أام- -ر واح- -د ه -و ف -ق -دان
ا’Áان ال - - -ذي ي- - -ج- - -لب السش- - -ع- - -ادة
والسشكينة واسشتقرار ا◊ياة البششرية.
وعلى هذا اأ’سشاسس علينا أان نعلم
أان كÌة اŸال ليسشت هي السشعادة و’
العنصشر اأ’ول ‘ –قيقها بل يكون
كÌة اŸال أاحيانا وبا’ على صشاحبها
‘ الدنيا قبل اأ’خرة ،لذا قال الله
تعا ‘ ¤ششأان اŸنافقÚ
”” ºgO’hGC ’h º¡dGƒeGC ∂Ñé©J Óa
‘ É¡H º¡Hò©j ¿GC ¬∏dG ójôj É‰GE
( ''É«fódG IÉ˘«◊Gسش -ورة ال -ت -وب-ة ).
وال -ع -ذاب ه -ن -ا ه -و اŸشش -ق -ة واأ’،⁄
وال -ه -م والسش -ق -م ف -ه -و ع-ذاب دن-ي-وي
حاضشر ،وهذا ما يÓحظ ‘ كل من
جعل الدنيا أاك Èهّمه ،ومبلغ علمه،
ومنتهى أامله فهو دائما معذب النفسس
م-ت-عب ال-ق-لب م-ث-ق-ل ال-روح ’ ي-غ-ن-ي-ه
القليل و’ يششبعه الكث Òو‘ ا◊ديث
الذي رواه أانسس عن النبي صشلى الله
عليه وسشلم يصشورهذه ا◊الة فيقول
””من كانت الدنيا أاك Èهّمه جعل الله
فقره ب Úعينيه وفرق عليه ششمله و⁄
يأاته من الدنيا إا’ ماقدر له”” رواه
الÎميذي.
ومن أابلغ العذاب ‘ الدنيا كماقال
ابن القيم تششتيت الششمل وتفريق

الوقت هو ا◊ياة وا’نسشان ابن وقته
فكلما اسشتغله ك ‘ Èع Úالله تعا¤
وك -ل-م-ا أاه-م-ل-ه وأاه-دره صش-غ-ر ع-ن-د ال-ل-ه
تعا ،¤والناسس نوعان:
منهم من يعد الوقت نعمة واسشتغÓله
واجبا ومنهم من يفرح بانقضشائه ويقتله
من غ Òإاحسشاسس بنعمته.
فالوقت عند العاقل أانفسس من الذهب
واŸال والدنيا كلها كما قال الششاعر:
والوقت أانفسس ماعنيت بحفظه
وأاراه أاسشهل ما عليك يضشيع
ويقول آاخر:
إانا لنفرح باأ’يام نقطعها
وكل يوم مضشى جزء من العمر
وأ’ه -م-ي-ة ال-وقت ‚د ال-ق-رآان اع-ت-ن-ى
ب -ذك -ره وأام-ر ب-اسش-ت-غÓ-ل-ه وأاقسش-م ب-ه ‘
مطالع سشور عديدة بأاجزاء منه :مثل :
الليل النهار ـ الفجر ـ الضشحى ـ العصشر،
وكلها تدل على عظمة الوقت وأاهميته
عند الله ومعروف أان الله ’ يقسشم إا’
ب -ع -ظ -ي -م ف -إاذا أاقسش -م ب -ه دل ذلك ع -ل-ى
مكانته عنده سشبحانه.
ولقد أاكد نبي اإ’سشÓم صشلى الله عليه
وسشلم على أاهمية الوقت وقيمة الزمن
وب Úأان ا’نسش- -ان سش- -يسش -أال ع -ن دق -ائ -ق
حياته فيما أافناها.
فعن معاذ بن جبل ( رضشي الله عنه)
أان رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم قال:
’ت -زول ق -دم-ا ع-ب-د ي-وم ال-ق-ي-ام-ة ح-ت-ى
يسشأال عن أاربع خصشال :عن عمره فيما
أافناه وعن ششبابه فيما أابÓه ،وعن ماله

من أاين اكتسشبه وفيم أانفقه
وع-ن ع-ل-م-ه م-اذا ع-م-ل
به”” ( رواه الÎمذي).
وروى ال -ب -خ-اري ‘
صش - -ح - -ي- -ح- -ه ‘ ه- -ذا
السشياق قوله صشلى الله
ع-ل-ي-ه وسش-ل-م””ن-ع-م-ت-ان م-غ-بون
فيهما كث Òمن الناسس ””الصشحة والفراغ””.
وي - -ق - -ول ا’م- -ام اب- -ن ال- -ق- -ي- -م”” وقت
ا’نسشان هوعمره ‘ ا◊قيقة وهو مادة
حياته اأ’بدية ‘ النعيم اŸقيم ومادة
معيششة الضشنك ‘ العذاب اأ’ليم.
ويقول ابن ا÷وزي”” ينبغي لÓنسشان أان
ي - -ع - -رف شش- -رف زم- -ان- -ه وق- -در وق- -ت- -ه،
فÓيضشيع منه ◊ظة ‘ غ Òقربة.
وعلى هذا اأ’سشاسس فإان الواجب على
اŸسشلم أان يحرصس على ا’سشتفادة من
وقته فينظمه ويغتنم فراغه.
ويسش -ت -ط -ي-ع أان يسش-ت-ع ÚاŸسش-ل-م ع-ل-ى
حفظ وقته Ãحاسشبة نفسشه فيما انفقت
وقتها ،وهل أادت فيه خÒا أاو صشÓة ‘
وقتها أام أانها أاهدرته فيما ’ قيمة له.
ويسش -ت -ع Úك -ذلك بصش -ح -ب-ة الصش-ا◊Ú
اÙافظ Úعلى أاوقاتهم .وأان يدرك أان
ما مضشى من الوقت هو من عمره وأانه
ما من يوم ينششق فجره إا’ وينادى يا ابن
آادم أانا خلق جديد وعلى عملك ششهيد
فتزود مني فإا ’ Êأاعود.
ف -ع-ل-ي-ن-ا ب-ا’ه-ت-م-ام ب-ال-وقت ف-ه-و سش-ر
ت -ق -دم ال -ن -اسس وازده -اره -م واسش -ت-م-رار
حضشارتهم ورأاسس مال حياتهم.

الؤق ـ ـ ـ ـت والف ـ ـ ـ ـراغ

حكمة العدد

اج -ت -ه -ادك ف -ي -م -ا ضس-م-ن لك،
تقصسÒك فيما طلب منك دليل
على انطماسس البصسÒة منك.

ال -ق -لب وك-ون ال-ف-ق-ر نصشب ع-ي-ن-ي-ه ’
يفارقه.
وعليه فإان رفاهية ا◊ياة وبحبوحة
العيشس ’–قق السشعادة فهل Áكن أان
يحققها ا’نسشان ‘ اأ’و’د؟
‡ا ’ششك ف - -ي - -ه أان اأ’و’د زه - -رة
ا◊ي -اة ،وزي -ن -ة ال -دن-ي-ا ول-ك-ن ك-م م-ن
اأ’و’د ج- -روا ع- -ل- -ى آاب -ائ -ه -م ال -وي -ل
وجازوهم بالعقوق والكفران بدل الÈ
واإ’حسش -ان ب -ل ك -م م -ن اآ’ب -اء ال-ذي-ن
ذاقوا حتفهم على يد أاو’دهم طمعا
‘ ث- -روات- -ه- -م وك -م ي -رى اإ’نسش -ان ‘
ا◊ياة صشورا غريبة ويسشمع أاحاديث
أاغ -رب ع -ن ع -ق -وق اأ’و’د وت -ع -اسش -ة
اآ’باء.
فإاذا السشعادة ليسشت ‘ وفره اŸال
و’ سشطوة ا÷اه و’ كÌة الولد وإا‰ا
السشعادة ششيء يششعر به ا’نسشان بÚ
جوا‚ه من صشفاء نفسس وطمأانينة
قلب ،وانششراح صشدر ،وراحة ضشم.Ò
إان السشعادة هي تلك اللذة ا’Áانية
الربانية التي Œعل من اŸلم جبÓ
””ششاﬂا”” ‘ وجه الرياح واأ’عاصشÒ
واŸصشائب والف Ïهي ذلك ا’رتباط
ال -رب -ا Êال -ذي ي -ع -ط -ى ال -ط -م -أان-ي-ن-ة
والزمان للعبد والذي يكون فيه حال
اŸسشلم كحال تلك اŸرأاة التي

غ-اضش-ب-ه-ا زوج-ه-ا ف-ق-ال ل-ه-ا م-ت-وعدا
أ’شش -ق -ي ّ-ن -ك ف- -ق- -الت ال- -زوج- -ة ‘
هدوء ’ :تسشتطيع أان تششقيني كما
’ تسشتطيع أان تسشعد Êفقال الزوج ‘
ثقة””وكيف ’ أاسشتطيع؟
فقالت الزوجة ‘ ثقة :لوكانت
السشعادة ‘ رابت لقطعته عني أاوزينة
من ا◊ي ◊رمتني منها ،ولكنها ‘
ششيء أانت ’ “لكه و’ الناسس جميعا
أاو أاجمعون.
فقال الزوج ‘ :دهششته وماهو؟
فقالت الزوجة ‘ يق: Úإا Êأاجد
سشعادتي ‘ إاÁا ÊوإاÁا ‘ Êقلبي
وق -ل -ب -ي ’ سش -ل-ط-ان أ’ح-د ع-ل-ي-ه غÒ
ربي.
فهذه هي السشعادة ا ِ
◊قة السشعادة
ال- -ت- -ي ’ Áلك بشش- -ر أان ي- -ع- -ط- -ي- -ه- -ا
و’Áلك أان ينتزعها ‡ن أاوتيها.
إان-ه-ا السش-ع-ادة ال-ت-ي شش-ع-ر ب-نشش-وت-ها
أاح- - -د اŸؤوم- - -ن Úالصش - -ا◊ Úفقال:
إان -ن -ي أاع -يشس ‘ سش-ع-ادة ل-و ع-ل-م ب-ه-ا
اŸل -وك ÷ال -دون-ا ع-ل-ي-ه-ا ب-السش-ي-وف
وي -ق -ول ع -ن -ه -ا آاخ-ر :إان-ه ل-ت-م-ر ع-لّ-ي
سشاعات أاقول فيها لو كان أاهل ا÷نة
‘ ما أانا فيه اآ’ن لكانوا إاذا ‘ عيشس
طيب.
خÓصشة القول أايها اأ’حبة السشعادة
ا◊ق- -ة ه- -ي سش- -ع- -ادة ال -ق -لب وراح -ة
الضشم Òوانششراح الصشدر ،ومن أاراد
أان يكون سشعيدا فعليه الرجوع إا ¤الله
وا’Áان لهذا اإ’له الذي خلق هذا
اإ’نسشان بيده ونفخ فيه من روحه
وأاسش -ج -د ل-ه مÓ-ئ-ك-ت-ه ،وأاسش-ب-غ ع-ل-ي-ه
النعم ظاهرة وباطنة وسشخر له ما‘
السش -م -اوات واأ’رضس وال Èوالشش -ج -ر،
وآاتاه من كل ما سشأاله ،إان اللجوء إاليه
وح -ده ه -و ال-ك-ف-ي-ل بسش-ع-ادة ا’نسش-ان
وامتداده وسشعته وخلوده مع النبيئÚ
والصشدق Úوالششهداء والصشا◊.Ú

١٧٤٩٩

ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
اÿالق
ومن اأسشماء الله ا◊سشنى
اÿال -ق ،وم -ع -ن -اه ه -و ال-ذي
أاوج -د اأ’شش -ي -اء م -ن ال -ع -دم
وصش ّ-ن -ف اŸب -دع-ات ،وج-ع-ل
لكل صشنف قدرا،
وحظ العبد من هذا اإ’سشم ،أان
Áعن النظر ‘ خلق الله تعا ¤ويتفكر فيه ،فإانه يجد ‘
كل ششئ له اآية تدل على اأنه اÿالق ،وأانه سشبحانه يسشر
هذا اإ’نسشان Ÿا خلقه له ،وعليه أان يششكر الله الذي
خلقه فسشواه ‘ اأحسشن صشورة.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
أاعظم العاقبة أان ’ يحسس العاقب العقوبة،
وأاشسد من ذلك أان يقع السسرور Ãا هو عقوبة،
كالفرح باŸال ا◊رام  ،والتمكن من الذنوب.
وكان شسيخ ““يدور ‘ اÛالسس ويقول :من
سسّره أان تدوم له العافية فليتق
الله عّز وجل.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

السسنـ ـن
اŸؤؤّكدة

خ Òالهدى

عن
معاوية بن ا◊كم
الشش-ل-م-ي ،ق-ال :ب-ي-نما
أانا أاصشلي مع رسشول الله
صش -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م إاذ
عطسس رجل من القوم  ،فقلت يرحمك الله !
فرما Êالقوم بأابصشارهم فقلت”” واثكل أامّياه،
م-ا شش-أان-ك-م ت-ن-ظ-رون إا‹؟ ف-ج-ع-ل-وا يضش-رب-ون
ب -أاي -ده -م ع -ل -ى أاف -خ -اذه -م ،ف -ل -م -ا رأاي -ت -ه-م
ُيصشمتونني لكني سشكت فلما صشلى رسشول الله
صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ،ف-ب-أاب-ي ه-و وأامي!!
مارأايت معلما قبله و’بعده أاحسشن تعليما
م -ن -ه،ف -وال -ل-ه م-ا ن-ه-ر ،Êو’ ضش-رب-ن-ي و’
ششتمني ،وإا‰ا قال :إان هذه الصشÓة ’
يصشلح فيها ششيء من كÓم الناسس،
إا‰ا هو التسشبيح والتكب Òوقراءة
القرآان”” رواه مسشلم .

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
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كيف نحصسل على اÿشسوع ‘ الصسÓة ؟
اÿشس -وع ه -و روح الصس Ó-ة ،وي -حصس -ل ب -ت -حصس -ي-ل
اسسبابه واŸتمثلة ‘ :
 - ١ا’سشتعداد والتهيؤو للصشÓة ويحصشل هذا بأامور :
 الÎديد مع اŸؤوذن واإ’تيان بالدعاء اŸششروع بعده، الدعاء ب Úاآ’ذان واإ’قامة إاحسشان الوضشوء والتسشمية قبله والدعاء بعده أاخذ الزينة باللباسس ا◊سشن النظيف اŸششي إا ¤اŸسشجد والتكب Òله. - ٢الطمأانينية ‘ الصشÓة
 - ٣تذكر اŸوت ‘ الصشÓة
 - ٤احضشار العقل والقلب ‘ الصشÓة
 - ٥النظر ‘ موضشع السشجود
 - ٦عدم ا’لتفات ‘ الصشÓة
بهذه الششروط يحصشل اÿششوع بإاذن الله.

من السشلوكات التي يجب أان –سس وينظر اليها
سسلوك ‘ اŸيزان
بع Úا’عتبار سشوء معاملة أاهل النظافة والنظر
إال-ي-ه-م ب-أان-ه-م ‘ م-رت-ب-ة دن-ي-ئ-ة وﬂاط-ب-ت-ه-م ب-ال-زب-ال Úو‘ ا◊ق-ي-ق-ة هم أاطباء
الطبيعة الذين يعملون على اÙافظة على البيئة ،ويحملون اأقذارنا بأايديهم
الششريفة فهم ‘ ا◊قيقة أاسشياد اÛتمع أ’ن الذي يخدم القوم هو سشيدهم
كمايقول اŸثل.
وع -ل -ي -ه ف -ي-جب احÎام-ه-م ك-بشش-ر ك-رم-ه-م ال-ل-هΩOGB »æH Éæ˘eô˘c ó˘≤˘dh'' :
.''Ó«°üØJ Éæ≤∏N ø‡ Òãc ≈∏Y ºgÉæ∏°†ah ôëÑdGh ÈdG ‘ ºgÉæ∏ªMh
فا’نسشان مهما كان حرمته ومكانته عظيمة فÓيجب أان يحقر اأو ُيسشتهجن اأو
ينال من كرامته ومكانته ،فلنحÎم أاهل النظافة وننظر إاليهم بأانهم عمل
أاجراء يأاكلون من عمل أايديهم وهم جزء ’ يتجزأا من نسشيج كل اŸوظفÚ
اÎÙم ‘ ÚاÛتمع.

’ول  1٤٣9هـ info@ech-aab.com
السسبت  25نوفم 2٠17 Èم اŸوافق لـ  ٠6ربيع ا أ
www.ech-chaab.com
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

خدمنهنت ◊راير انلوراسس ذي اآنبذو

ثقشسابيث نتاث ذروضض يحÓن ذي Ÿشستا ذي لوراسض أامقران
و اسس -ت-ع-دا اŸشس-ت-ا غ-رسس سس-ن األشس-ه-ار واإع-داد اإي-ذسس اأسس-م-ي-ط ،ب-ذو ل-غ-روز ان-ل-وراسس اأم-ق-ران
اأتراضسن ثقشساب Úخاطر اأروظاي اأ’ن اأتاضسنت زيك ÷داد انغ ويتسسريهن سسي اأسسميط،
ثتوشسهرالو’يث
وم -ا Êاإي -ب -ذا ا◊ال ي -ت -ب -دال ي -ك -ر اأسس -م -ي -ط و اأت-وث ال-نّ-وث وّ’ ن اإرق-ازن وح-ت-ى ÷ان
انباثنت سسي مث Óسسحافظ
ن-ل-خÓ-ث انسس ف-ل-قشس انزيك اأنباثنت اأتراضسن ثقشساب Úاأق Óاإيفنت لباسس نقشسشس يحلى ،واأم Úاإغننا عمي الصسالح
اق Ó- -ارم- -ز ’آزرف ن- -ال- -دزاي -ر انلقاث ذي ا÷امع نـ 1نوفم Èذي باثنت بلي نتا ذادريث اأنسس كامل غرسسن ثقشسابÚ
ام -ق -ران ،وسس-زي-اي اق Ó-ورع-ان خاطر ثمغارث اأنسس اأثقاسس كامل بشسام اأذحافظن فاأروضساي واأذسسرن اإماننسسن ذي
نهنت– Úفاظنت فÓسس يتاسسد اŸشستا.
اروضس ن - -ت- -قشس- -اب- -يث ذام- -زوارو وصسح اأرقينتيد ثقشسابي Úنالبيع اتنوزانت واأ’ن لباسس اأق Óاأسساغنهنت سسسسومت
وح- - - -ت- - - -ى م- - - -ا  Êادرق - - -ا اروط  ٤٠٠٠دج ،بصسح اأ’نت لعوايل ذي لوراسس اأمقران ذي باثنت اأذخنشسلة اأذ اأم البواقي
ن - -ال - -وق - -ث - -اي ورع- -ان ارق- -ازن اأذ قاŸة اإقمرا Óÿث اأنسست زطنت ثقشساب Úذي ثدار اأنسسنت ،وسساغنتيد القطن
يح Óواأتقنت ذي سسداي Úوا“عاننت اوبعد زطنت سسنت ناÿا’ث ÿذمتاي كامل
ا–بان ثقشسابي ÚسسÒتو ذي
ثتموقا ذي الصسيف خاطر ذي اŸشستا يصسمت ا◊ال و’زم ثقشساب Úاأتي ثوجذ اأمÚ
اŸشستا.
اإغنتقار ا◊اجة عقيلة ،اأق Óاأثقا لباسس نتقشساب Úزيك اأثروانسس.
باتنةŸ :وششي حمزة
وثطوال اأقلي ÿذمت نتقشسابيث ما Êاإثتطف حتى  ٣لشسهار سسÒتو ما  Êاأثتيليشس Ÿعونت،
واإخدم ذقزتا يشست نفوسس ،بصسح لوراسس اأمقران سسق Óوسسنت انيغ تÓثة نلخÓث اأقخدمن
ذاأقزطا بشسام اأذكملنت له ليه ،خاطر ÿذمت اأنسس ثسسغÓب وثسسكراه ،وثغاوسس ثيشس نتاث ثاأقÓ
اتزط اأثخدمشس ÿدمت انداه ،بشسا اتكمل زيك اأثطوالشس ذيسس.
ثقشسابيث اأنلوراسس ذŸفخرث تامقرانت ،و–فاظنت فÓسس لعوايل كامل ،ولوكان ا–وسس مليح اأثتافذشس اأخام بÓ
ثقشسابيث ،او’ن حتى ذي الوقث نتكنولوجا لباسس اق Óتشسجاعن دريث انسس فو روطاي خاطر نتا ظاروط  Êرقازن
انزيك صسح صسح اق Óحررن الدزاير .

Ÿنـ ـ ـ ـور سسليمـ ـ ـان ا›اه ـ ـ ـد انوغ ـ ـ ـÓن
Ÿن-ور دق-ن سس-م-ج-هدان نات
اغرسسان سسوغرم ان برقان
رب اترحم اولتوسسان غال
ي-غ-لب ا‰دان ب-اÿصس-وصس
ام - -زن - -ان ‰اروا ا’ ي- -ل- -زم
ادسس- -ن- -ان اق- -ن سس- -رج- -ازان
امقرانان ا›اهدان نغزر
انلمزاب اسسبال “دورتسس
ايدزير ادÁالسس.
باسسليمان اتوغ غرسس اقت
ال - -ع Ó- -ق- -ة اي- -ت- -زع- -م ي- -د
ادوم- - -اوان ان- - -ت - -ق - -راول - -ة
ال -و’ي -ة ف -ي -د سس -ز سسسس -ان
ال -ع -ق -ي -د شس -ع -ب -ا Êاي -ت -وغ
ا“ع - - - -اون ي - - - -غ - - - -لب ي- - - -د
ام- -ق- -ران- -ان ن -ات اغ -رسس -ان
ان- -الشس- -ي -خ ب -ي -وضس ﬁم -د
خ-ب-زي اي-ت-وغ دغ-نت دق-ن
سس- - - -ودم- - - -وان ا›اه- - - -دان
اغÓ- - - -ن د” تشس- - - -رق - - -يت
ن -تÔي ي -ت -وغ ات-ق-ان ج-ار
ادم-وان ن-ال-و’ي-ة ف-ي-د سسز
دتوات .
شسعبا Êا اقن ووال ان بل

ال- -ت- -م -وي -ل ات -وغ ات -اسس -ن -د
سس - - - -تÔي دت - - - -وات اج- - - -ار
ن- - -بسس- - -ون ان- - -غ اع- - -اون- - -ان
اتاسسند سسا◊كومة نسسجك

غ - - - - - - - - - -ال ا›اه- - - - - - - - - -دان
ن - -ال - -و’ي- -ت- -وŸ،ن- -ور ات- -وغ
غ- - - -رسس اقت ال - - -ع Ó- - -ق - - -ة
ت - - -وح - - -ديت ي - - -د ﬁم - - -د

السسوق ند’لت
نوغÓم نات بنور

اŸناسسبة انودوال غال تغوسس نودلل
تضس - - -رى اقت ت- - -فسسك اي- - -ت- - -زع- - -لك
الرحبة نا’مام عبد الوهاب اغرم
نات بنور دفر اعاود انورزام نالسسوق
ن- -د’’ل- -ة دف- -ر خ -مسس Úنسس -قسس -ان
انورجالسس امو Êاسسوحضسار انيغلب
ا‰دان ددموان نوغرم نات بنور .
ت- -فسسك ت- -ب- -دى اسس -وع -زام ن -ع -زب -ان
م -ن-اوت ا’ي-ات ن-ال-ق-ران دت-وت-روي-ن
ا’ن دقت ال- -ع -ادة ن -ات اغ -رسس -ان دم

ب-دان سس-ال-ق-ران دت-وت-رى ب-اشس ي-وشس
امقران اد‰ر تغوسسوننسسان.
ب-ع-د وم-ن-ي ي-ب-دى ان-داه ان-تدشسلوين
امو Êسسقن ووال نومقران انتدشسÓ
ن -وف -ورهت ن-وغ-رم ن-ات ب-ن-ور اسس-ول
دسس سس-ت-غ-وسس ن-ودل-ل نسس-ل-ع-ي ب-كري
ام -اروا ات -وف-ك-ر غ-ال ودوال ان-وزارم
ن -السس -وق دسس -ات ال -ت-ج-ارا’ن ادي-وي
اقت الفايدة اتروى نات بنور ازنزي
ادوسسغى دوسسجوري نسسلعنسسان.

ب - -وضس - -ي - -اف ق - -ب - -ل اب - -ع- -د
“ن -ون -نت ن -دزي-ر ام-بصس-ح
Ÿن - - -ور ات - - -وت دسس- - -قسس- - -ان
وسس- -دج◊ Úسس- -اب ام- -غ -ر
ي- -ت- -وغ دق- -ن سس- -م- -دتشس- -ال
انشس- - -ع- - -ب - -ا Êاي - -ت - -وت - -ه - -م
سس - - - - -و“رد ف - - - - -ا÷يشس ال
دتونغ امار ا نبب. Ó
ام- -زروي ان- -غ ال- -ت- -اري -خ
اولتتي ارجازن اجاهدان
ب - - - -دان ام - - - -ار ن- - - -الشس- - - -دة
اÒÿنسس- - -ان اول- - -ت- - -وت- - -ي
ع- - - - -م- - - - -ري ادق- - - - -ي - - - -م دم
ات -وسس -و‚ام السس -اوان ق-اع
ان -ي -خ-دم ي Ó-ادت-واح-ف-اظ
ل -ك -ت -وبŸ ،ن -ورب-اسس-ل-ي-م-ان
اوضس ÷السس اسس - - - - - - - -ن 27
افريل اسسقسس  1916اويت
ي- - - -وشس ام- - - -ق - - -ران ادŸانت
ام - -بصس - -ح Ÿن - -ور اسسسس- -مسس
ادق -م دم ت -ي -ف -اوت او’ون
انت انيÓسس رب اترحم.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

ام - -اشس- -ي ايسس- -و‚م الشس- -ي- -خ ب- -ان- -وح
سس- -ال- -ق- -وان Úادل- -ع- -راف ق- -ل- -حسس -اب
نوسسقم نامي سسعيد اعنان اسسجوري
انلسسواق دوزنزي ادوسسغى  .اماشسي
اتودج اقن العرضس فالكيفية نودلل
نزرابة باشس مدان ادسسنان الكيفية
انوخدام ادويجور اةل اقن ادوقران
انلحÓل اخدامنسسان.
اق -دى ات -ودج اق -ن ال -ف -رح سس -وف -وسس
انÎب- -اعت ن- -ال- -دن- -دون اسس- -وحضس -ار
ان -ي -غ-لب ا‰دان ادوسس Úادف-ورج-ان
ب -ارك -ان اسس -ودوال ن -السس-وق ن-د’لت
غال اوغرم نات بنور.
اونسس-و‚م ب-ل ت-غ-وسس ن-ودل-ل ت-قمد
غ Òاغ -رم ن -ات ازج -ن ب -ع -د ا“ضس-ى
اسس-قسس-ن-و ام-دج-ورا اغ-رم ن-تغردايت
ب - - - -اÿصس - - - -وصس دف - - - -ر اسس - - - -قسس - - - -ان
ن -ال -تسس-ع-ي-ن-ات م-ع ام-ون-ك-ز ن-السس-ي-اح
ادمدان اتاسسان غال وغÓن اوحوسس
اوق- - -اي ادسس - -ان ،ابسس - -ون ن - -ا◊رف - -ة
ات - - -وخ - - -دم - - -ان اغ Ó- - -ن سس- - -وف- - -وسس
نتمطوت.

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

يكـ ـ ـر اغ ـ ـ ـ Èذقل ـ ـ ـ ـضض

ذي- -ن ن -بضس -د غ -ر ث -ق -ر
ندعي انتفرنن الديلن
ذث-ق-ر ن-درث الدثدن.
اتسس-ف-رن-ن اند ادسسبدن
اسسلوين نثغونن إامينثن
يك اتسس- -ق- -م ن -ل -ول -ي -ة،
اذي- - - -وث ات- - - -غ - - -ن - - -تسس
سس-ل-م-ع-نسس إام أان-ف أاكن
يك إام - -ذن - -ن أاسس- -رج- -ن
سسشس -ق ان -و أال -دي -ف -ررن
ذث - -ف - -رن- -ن ،غسس اك- -ن
اطسس اسس - -ي- -ق- -رن ذي- -ن
ثدز ثفرز ذكر انتمون
اب- -ن- -د ون ال- -دي- -ف- -ررن
ıن -ا ي -ق اري-رسس غ-ف
ثذتسس .ثكشسم ذدعي
ان -ت -ف-رن-ن ان-د ي-ل ي-ون
ي- -ق -رسس اذنك اقسس -ع -ن
ذفر اطسس اقمذنن.
Ÿع - -ن اك - -ن إاسس - -ق- -رن
وث - - -زك ون أاح - - -تسسÍ
وح -ذسس اذي-ف ◊سسب
إاشسضس ،اي - - -ق ذي - - -ن أادب
ذق -طسس ن -ث -غ -ون -ن أان-د
أان -ول إا‚م -ع -ن ن -دع-ي
أاتسس-م-خ-ل-ف سسقمذن غر
ويضس ن- -غ سس- -ق- -ك Èغ -ر
ويضس،اذغ ان - - -ف اك- - -ن
أاطسس أاق- -م- -ذن- -ن إادم -ك
أامنسسن غر ثفرنن أابند
أاه- - - -ل سس - - -ل - - -م - - -ع - - -نسس
أاسس- -ف- -ه- -م- -ن -د امك أاث -ل
اث -غ-ونت ازك ،ادن-ب-ذر
غ - -رسس - -ن ث - -غ - -ونت نث
راشس -ذ وع -ل -ي أان-د أان-ف

مسس ع- - - - -زي - - - -ز رزاوى
اذي- -ون اŸز ادب- -دن غ -ر
ثفرنن نثغونت.
غسس ذŸز Ÿع - -ن اذي - -ون
اسس - - -ل - - -وي اق - - -ل - - -م- - -ذن
ذثسس-دوث ام-ك-ن ي-ذشس
ذثذكلون يسسنغن غف
إازرف - - - - - - - - - - -ن Ãذن يك
ذخ- -دم ,ي -ون ال -ق -ذشس
إاث -ي -ج-ن أاذي-ل-م-ذ أاطسس
ن- -ث- -غ- -وسس- -ون غ- -ر وق -ذ
إاث -ي -زورن غ -ر ل -ق -ذشس
ن-ثسس-رثث.ذي-ن إاث-يجن
أاديب ي - - - -ون ب - - - -ه- - - -لسس
Ÿعنسس ،غف ثغز ابسسن
ن -دع -ي ان -ت -ف -رن -ن إال-ح
سس- -ث- -م- -ن- -ط غ- -ر ث -يضس
يسسفهم إامزذغ نثغونت
أامك ادي - - - - - -ل ازك ذشس
لديب ذمينث ميل يغل
ذسس-ل-وي ن-ث-غونت.غسس
م- -ز ذل -ع -م -ر Ÿع -ن يسس -ع
اطسس ان- - - -ت- - - -ك- - - -ث- - - -ون
ذق - -ل - -غسس ،ي - -ب- -د اب- -رذ
ام-ي-نث ذدع-ي انتفرنن
أاند يسسول إايقذ أادبدن
غ- -ر ث- -ف- -رن- -ن ادم -ل -ل -ن
ذث - - - - -زق ان - - - - -ت- - - - -درث
ونثمقرنت اند يل يون
اديسسرسس أاهل نغ ادين
ذشس اÿذم إاوك - - - - - - - - - -ن
أاذكسس- - - -ن ا◊ف غ - - -ف
إامزذغ.
Ÿع - -ن اسس - -ع - -زغ - -ن اك- -ر
سس- - -غسس- - -ن ازرن م- - -ي- - -ل

ام- -ل- -ل- -ن- -د اذي- -ك -ر اغÈ
ذقلضس ،مكن انف ذيل
ث- - -غ- - -ون- - -ن ان - -ت - -م - -رث
ث -دزي -رث ي -ح -م اسس -ق،
يل يون يقرسس ذبون او
إاق - -تسس ،Íإام- -زذغ غسس
اتسس - - -رح- - -ن ح- - -ط- - -رن
ذق-ن-ج-م-ع ن-دع-يث Ÿعن
اطسس ذغسس- - - - - -ن ار‰ن
اسس-وي-ن غ-دق-رن إام-ا لن
غ- -رسس- -ن غ- -ق- -ذ إاع- -دن
أاط- -ف- -ن أام- -ك- -ن أاسس -ل -وي
ن- - -ث- - -غ - -ونت ن - -غ ع - -دن
سسسس-ق-م اغ-رف-ن ن-لولية
ارث- - - - -فضس ذشس إادب - - - -ن
إام- -غ ،Íاتسس- -رن إاي- -ق -ذ
يسسعن اكن إاسسقرن أاوث
الهو غر ذن ايثخصسضس
نغ يتسسر امن إالبحر.
ام - -ك - -ن ان- -ف ال- -ن إاق- -ذ
يسس - -خ - -ذم - -ن ث - -ذرمت
إاوكن أادجبذن أارغرسس
إام- - -ذن- - -ن أاك - -ن أاذف - -زن
ذثفرنن وذطفن امكن
ب -ل م -ن -ذن اذب -دل -ن ي-ر
ا◊ل ن - - -ث - - -غ- - -ونت ن- - -غ
اذن- - - - -ذن ادب - - - -ن إاق - - - -ذ
يسس - - - -ف- - - -ث Úث- - - -ذرمت
ال-دخ-ل-ق-ن إام-كن أاخدم
إاŸزين ،اين نسسمن أاكن
إاقذ الديفررن اذزورن
الفيذ إامزذغ ينحفن .
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السصبت  0٦ربيع ا’ول  1٤٣٩هـ الموافق لـ  25نوفمبر  201٧م

اسصتهدف مصصلÃ Úسصجد الروضصة بشصمال سصيناء ‘ مصصر

ا÷زائر تدين بـ «شصدة» العتداء اإلرهابي
«الشصعب» أادانت ا÷زائر بـ «شصدة» العتداء اإلرهابي الدموي
الذي اسصتهدف ،أامسص ا÷معة ،مصصلÃ Úسصجد الروضصة بشصمال
سصيناء ‘ مصصر ،مؤوكدة تضصامنها
مع مصصر الشصقيقة حكومة وشصعبا.
وقال الناطق الرسصمي باسصم وزارة
الشصؤوون اÿارجية عبد العزيز بن
علي الشصريف ‘ ،تصصريح لواج ،إان
ا÷زائ- -ر «ت- -دي- -ن بشص -دة الع -ت -داء
اإلرهابي الدموي الذي اسصتهدف
مصص -لÃ Úسص -ج -د ال -روضص -ة شص-م-ال
سصيناء والذي خلف عشصرات القتلى
وا÷رحى» .وأاكد أان «هذا العمل
اإلج -رام -ي ال -ب -غ -يضص ي-كشص-ف م-رة
Óرهاب
أاخرى على الوجه القبيح ل إ
الذي ل يو‹ أادنى تقدير لقداسصة
النفسص البشصرية ،بل يتمادى ‘ ترويع اŸواطن Úاآلمن Úببث
الرعب وسصفك الدماء» .وأاضصاف بن علي الشصريف ‘ ،هذا
الصص -دد« :ل يسص -ع -ن -ا أام -ام ه -ذا الع -ت -داء ال -بشص-ع إال أان ن-ؤوك-د

تضصامننا مع مصصر الشصقيقة حكومة وشصعبا ونقدم تعازينا لذوي
الضصحايا ومواسصاتنا ألسصر اŸصصاب Úوكلنا قناعة بأانه مهما زاد
اإلره- -اب ‘ ت- -ك- -ال- -ب- -ه وصص ّ-ع -د ‘
بشص -اع -ة اع-ت-داءات-ه ف-إان-ه ل Áك-ن-ه
ب -أاّي ح -ال م -ن األح -وال ال -ن-ي-ل م-ن
ع -زÁة مصص -ر الشص -ق -ي -ق -ة ب -ج -م-ي-ع
م- -ك- -ون- -ات- -ه- -ا ال- -وق -وف ‘ وج -ه -ه
والتصصدي له بحزم وقوة».
وكان اعتداء إارهابي قد اسصتهدف
مسصجدا بقرية ببئر العبد بالعريشص
‘ شص- -م- -ال سص- -ي- -ن- -اء Ãصص -ر ،أامسص
ا÷م- -ع- -ة ،ح- -يث ق- -ام مسص- -ل- -ح- -ون
›ه -ول -ون ب -اسص -ت -ه -داف اŸسص-ج-د
بعبوات ناسصفة وأاطلقوا الرصصاصص
على مصصل Úكانوا خارجه‡ ،ا أادى
إا ¤مقتل ما ل يقل عن  235شصخصص وإاصصابة  125آاخرين.
وع -قب ه -ذا ا◊ادث اإلره -اب -ي ،أاع -ل -نت رئ -اسص -ة ا÷م-ه-وري-ة
اŸصصرية ا◊داد Ÿدة ثÓثة أايام ‘ كافة أانحاء البÓد

ا◊ماية اŸدنية جنبت وقوع كارثة حقيقية

حريق مهول بعمارة حي النور بوهران

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17499 Oó©dG

 19°وهران
 19°وهران

الثمن  10دج

21°

21°

france prix 1

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

اكتشصاف ﬂبأا سصري وحجز سصÓح فردي وذخÒة
«الشص- -عب» ‘ إاط- -ار م- -ك -اف -ح -ة اإلره -اب
وا÷رÁة اŸنظمة“ ،كنت مفرزة للجيشص
ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ب-إاق-ل-يم القطاع العملياتي
جنوبي -شصرق جانت/ن.ع ،4يوم  23نوفمÈ
 ،2017م- -ن كشص- -ف ﬂب- -إا ي -ح -وي مسص -دسص -ا
آاليا( )01من نوع مكاروف وﬂز ÊذخÒة
‡لوءين ،فيما ” اسصÎجاع بندقية صصيد
و( )100خرطوشصة بغرداية.

توقيف  9مهرب Úوضصبط جهازي
كشصف عن اŸعادن

و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ال - -ت - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة“ ،ك-نت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشص ال-وطني
الشصعبي وعناصصر الدرك الوطني بتمÔاسصت
/ن.ع ،6من توقيف ( )09مهرب ،Úوضصبطت
جهازي ( )02كشصف عن اŸعادن ،ثÓثة ()03
م -ول -دات ك -ه -رب -ائ-ي-ة ،ثÓ-ث ( )03م -ط -ارق
ضصغط ،ومركبة.
فيما ” إاحباط ﬁاولت تهريب ()22450
ل Îمن الوقود وحجز( )03مركبات بكل من
سصوق أاهراسص وتبسصة والطارف /ن.ع.5

Œ 3 ...ار ﬂدرات وضصبط 196
كلغ من الكيف

و( )05مركبات سصياحية .فيما ” حجز ()04
ق- -ن- -اط Òم- -ن األسص -م -دة األزوت -ي -ة)2830( ،
وحدة من اŸفرقعات بورقلة و( )40قنطارا
من التبغ بالوادي /ن.ع.4
وبعنابة ،وهران وتلمسصان ،أاحبط حراسص
السصواحل ﬁاولت هجرة غ Òشصرعية لـ93
شص -خصص -ا ك -ان-وا ع-ل-ى م Ïق-وارب ت-ق-ل-ي-دي-ة
الصصنع.

أاطنان من اŸواد الغذائية.
‘ ح Úأاوقفت مفرزة أاخرى ،بالتنسصيق مع
مصصالح ا÷مارك بوهران/ن.ع ،2.أاربعة 04
Œار ﬂدرات بحوزتهم  99كيلوغراما من
الكيف اŸعالج.
وبكل من بسصكرة والوادي وغرداية ،أاوقف
عناصصر الدرك الوطني ثÓثة  03مهربÚ
وضص-ب-ط-وا  55,5ق -ن -ط -ارا م-ن م-ادة ال-ت-ب-غ
و 6211وحدة من ﬂتلف األلعاب النارية.
من جهة أاخرى ،أاوقف حراسص السصواحل
بوهران ومسصتغا Âوتلمسصان والطارف95 ،
شص -خصص -ا ك -ان-وا ع-ل-ى م Ïق-وارب ت-ق-ل-ي-دي-ة
الصصنع ،فيما ” توقيف  24مهاجرا غÒ
شصرعي من جنسصيات ﬂتلفة بكل من بشصار
وع Úقزام.

‚ح عناصصر ا◊ماية اŸدنية لو’ية وهران ‘ إانقاذ حياة عشصرات السصكان القاطن Úبالعمارة «ب» اŸتواجدة بحي
’رضصي للبناية ،سصرعان ما امتدت لهيبه إا ¤م -ن ج -ه -ة أاخ -رى“ ،ك -نت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشص
 1520مسصكن بحي النور ببئر ا÷ ،Òإاثر نشصوب حريق مهول بالطابق ا أ
’ول ثم الثا Êللعمارة اŸذكورة اŸكونة من  5طوابق‡ ،ا تسصبب ‘ احÎاق مسصكن Úوانتشصار دخان ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي وع-ن-اصص-ر الدرك الوطني
الطابق ا أ
بكل من ا÷زائر ،الشصلف ،ا÷لفة ،تيزي وزو
كثيف داخل البناية بأاكمالها.
وبومرداسص/ن.عÔ- - - - - - “ ،1اسص - - - - - -ت/ن.ع 6أاوق -فت م -ف -ارز مشصÎك -ة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
وهران :براهمية مسصعودة
م -ع ال -ع-ل-م أاّن ال-ع-م-ل-ي-ة حضص-رت-ه-ا أايضص-ا إاثر اندلع حريق مهول بغرفة مسصكن وت-ل-مسصان /ن.ع ،2م -ن ت -وق -ي-ف (- Œ )03ار الشصعبي ،يوم  22نوفم 2017 ÈبÈج باجي
مصص -ال -ح الشص -رط-ة ب-كÌة وال-ذي-ن ق-ام-وا م - -ه - -ج- -ور رق- -م  11م -ت -واج -د بشص-ارع ﬂدرات وضصبط ( )196,33كيلوغرام من ﬂت - -ار وع Úق - -زام ،سص- -ب- -ع- -ة  07مهربÚ
فور إاعÓمهم جنّدت مصصالح ا◊ماية ب- -ت -أام ÚاŸك -ان واŸسص -اع -دة ‘ إان -ق -اذ األوراسص ،اŸعروف بـ «لبسصتي».
ال -ك -ي-ف اŸع-ال-ج )7469( ،ق -رصص م -ه -ل-وسص وحجزت مركبت 02 Úرباعيتي الدفع و5,87
اŸدن - -ي- -ة ل- -ولي- -ة وه- -ران  5شصاحنات الضصحايا والتحقيق حول أاسصباب اندلع ف-ور إاعÓ-م-ه-م ،سص-ارع ع-ن-اصص-ر ا◊ماية
Óسصعاف وعشصرات ا◊ري - -ق .ف - -ي- -م- -ا رب- -ط ال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸدن- -ي- -ة ل- -وح- -دة اŸي- -ن- -اء إا ¤م- -ك- -ان
Óطفاء وسصيارت Úل إ
ل إ
’من الوطني
سصجلتها مصصالح ا أ
بعد قرصصنة موقع مؤوسصسصة
األعوان من وحدات بئر ا÷ Òوالعقيد اŸواطن Úالذين التقتهم «الشصعب» بع Úا◊ري -ق ،أاي -ن ق-ام-وا Ãح-اصص-رة ال-نÒان
اتصصا’ت ا÷زائــــــــــــــــــر
لطفي والوحدة الرئيسصية ،الذين قاموا اŸكان ،أاسصباب انتشصار هذا النوع من والسص -ي -ط -رة ع-ل-ى ا◊ري-ق ن-ه-ائ-ي-ا .ك-م-ا
Ãحاصصرة ا◊ريق وإاخماده وكذا إاجÓء ا◊وادث ‘ ه- - - -ذه ال- - - -فÎة ب - - -ال - - -ذات قاموا بانتشصال جثة الضصحية التي عÌ
عليها متفحمة .و◊سصن ا◊ظ ” إانقاذ
ج-م-ي-ع السص-ك-ان وإاسص-ع-اف ال-ذين أاصصيبوا ل Ó-سص -ت -ع -م -ال اŸك -ث -ف ل -ل -م -ف -رق -ع -ات
اıبزة والسصكنات األخرى اÛاورة.
بصص- -دم -ة ورعب ،ف -ي -م -ا ت -ولت مصص -ال -ح
واأللعاب النارية.
علما أاّن هذه العملية حضصرتها مصصالح
سص-ون-ل-غ-از م-ه-م-ة ق-ط-ع ال-تيار الكهربائي
وإاغ Ó-ق ا◊ن -ف -ي-ة ال-رئ-يسص-ة ل-ل-غ-از Ÿن-ع ...وتفحم شصخصص بشصارع األوراسص
سصونلغاز والشصرطة التي فتحت –قيقا
«الشص - -عب» ع -ا÷ت مصص -ال -ح أام -ن ولي -ة ا÷زائ -ر
ل-ق-ي شص-خصص ›ه-ول ال-ه-وي-ة مصص-رع-ه ،حول ا◊ادثة والوفاة.
حدوث كارثة.
قضصية الدخول عن طريق الغشص لنظام اŸعا÷ة
قامت بها مصصالح الشصرطة ‘ عدة و’يات
للية للمعطيات مع البقاء والتغي Òللموقع الرسصمي
اآ
Ÿؤوسصسص - -ة اتصص- -الت ا÷زائ- -ر ،ح- -يث ” ت- -وق- -ي- -ف
اŸشصتبه فيه ‘ القضصية وتقدÁه أامام العدالة.
لم-ن ولي-ة
“ك -نت ف -رق -ة ا÷رائ -م اŸع -ل -وم -ات -ي-ة أ
ا÷زائر ،من توقيف شصخصص مشصتبه فيه “كن من
«الشصعب» “كن عناصصر أامن دائرة
ال -دخ-ول ،ع-ن ط-ري-ق ال-غشص ،ل-ق-اع-دة ال-ب-ي-ان-ات م-ع
ال- -ب- -ي- -اضص- -ة ب- -ال -وادي ،ل -ي -ل -ة أامسس
البقاء والتغي Òوحذف معطيات ﬂزنة من أاجل
’ول ،من توقيف مقÎف جرÁة
ا أ
ل‹ واŸوقع
لعÓم ا آ
لضصرار وتعطيل منظومة ا إ
اإ
قتل راح ضصحيتها شصاب ‘ العشصرين
لل -كÎو Êال -رسص -م -ي Ÿوؤسصسص -ة اتصص-الت ا÷زائ-ر،
اإ
من العمر.
وذلك بعد تقد Ëشصكوى رسصمية من قبل اŸمثل
«الشص- - - -عب» ت- -ع- -ل- -م خ- -ل- -ي- -ة التصص- -ال وت- -ف- -ي -د ال -دراسص -ات ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
العملية قامت بها عناصصر الشصرطة بعد
القانو Êلذات اŸؤوسصسصة مفادها ،اخÎاق وقرصصنة
Óمن الوطني ،أان
Óم-ن اŸصصالح اıتصصة ل أ
والصص -ح -اف -ة ل -ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
تلقيها بÓغا بوجود شصخصص Ãصصلحة
لل -كÎو Êال -رسص -م -ي ل -ل -م-ؤوسصسص-ة م-ن ق-ب-ل
اŸوق -ع ا إ
الوطني ،أان مصصالح مرور األمن الوطني سصبب وقوع هذه ا◊وادث يعود بالدرجة
السصتعجالت الطبية بالوادي ‘ حالة
›ه -ول .م -ب -اشص -رة ق -امت ع -ن -اصص -ر ال-ف-رق-ة ب-ف-ت-ح
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خطرة جراء تعرضصه لطعنة سصك Úمن
–ق -ي -ق ،ب -ع -د إاع Ó-م وك -ي -ل ا÷م -ه-وري-ة اıتصص
ا÷اري- -ة 241 ،ح -ادث م -رور جسص-م-ا ،%97.10 Êإاضص -اف -ة اإ ¤ال -ع-وام-ل ا أ
قبل شصاب ‘ الثÓث Úمن العمر ،لتباشصر
لخ-رى إاق-ل-ي-م-ي-ا ،أاسص-ف-رت ع-ن –دي-د ه-وي-ة اŸشص-ت-به فيه،
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فور ذلك عناصصر الشصرطة التابعة ألم
ال- -ذي ي -ق -ي -م ب -ولي -ة ب -ات -ن -ة ،وب -ع -د إاذن ب -ت -م -دي -د
إا ¤وف- - - - -اة  21شص- -خصص- -ا ،وج- -رح  282ا إ
دائرة البياضصة عمليات البحث والتحري
لطار ،وحفاظا على سصÓمة ا÷ميع ،الختصصاصص وبالتنسصيق مع فرقة مكافحة ا÷رائم
التي توجت ‘ ظرف زمني وجيز  -أاقل ال Ó-زم -ة ل -ل -ت -ح -ق -ي -ق ” ،إاع -داد م -ل-ف قدرت بـ 20قطعة ،ليتم –ويلهما للمقر آاخرين .مقارنة باإلحصصائيات اŸسصجلة تدعو اŸديرية العامة ل أ
لمن ولية باتنة ” ،إايقاف اŸشصتبه
Óمن الوطني اŸعلوماتية أ
م -ن سص -اع -ة  -م -ن ت -وقـي -ف ا÷ا Êب-ك-ل قضص -ائ -ي ل-ل-م-ت-ورط Úوت-ق-دÁه-م-ا أام-ام على ذمة التحقيق.
‘اأ
لسصبوع اŸاضصي ،يظهر أان حصصيلة مسص -ت -ع -م -ل -ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام إا ¤ت-وخ-ي ف -ي -ه ،م -ع ت -ف -ت-يشص مسص-ك-ن-ه أاي-ن ” ح-ج-ز ال-دع-ائ-م
”
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الرقمية اŸسصتعملة ‘ عملية القرصصنة‡ ،ثلة ‘
ومباشصرة إاجراءات التحقيق مع الفاعل أاصصدرت ‘ حقهما حكما بسصنة حبسصا إاع -داد م -ل -ف-ات قضص-ائ-ي-ة ضص-د اŸشص-ت-ب-ه ﬁسصوسصا ،قدر بـ( )04-حوادث ‘ ،ح ÚاŸرور والتأا ‘ Êالسصياقة وعدم Œاوز هاتف Úنقال ،Úجهازي إاعÓم آا‹ ﬁمول ،Úوحدة
واسصتكمال ا إ
لجراءات القانونية الÓزمة ،ن -اف -ذا ب -ت -ه -م-ة السص-رق-ة وإاخ-ف-اء أاشص-ي-اء فيهما وتقدÁهما أامام وكيل ا÷مهورية ارت- -ف- -ع ع- -دد ا÷رح- -ى بـ( )03+وع - -دد السصرعة اŸطلوبة ،مع اŸراقبة الدورية مركزية بلواحقها ،قرصص صصلب خارجي وقرصصÚ
إا ¤ح ÚتقدÁه أامام ا÷هات القضصائية مسصروقة.
للمركبة.
اıتصص إاقليميا ،عن جنحة إاخفاء وبيع الوفيات بفارق ( )11+حالة.
صصلب Úداخلي ،Úوهذا لفائدة التحقيق.
قطع نقدية أاثرية.
ا
ıصتبصقصةاإلإلصرصتركااربهوالجÎرصمص ادل.قتل العمدي ...وحجز  20قطعة معدنية
مع س

...وحجز مركبت Úرباعيتي الدفع
وإاحباط هجرة غ Òشصرعية

 241حادث مرور جسصما ÊخÓل أاسصبوع

مرتكب جرÁة القتل بالبياضصة ‘ قبضصة األمن

توقيف لصصوصص الدراجات

“ك -نت ع -ن -اصص -ر الشص -رط -ة ال -قضص -ائ-ي-ة
Óمن ا◊ضصري الثا Êبالوادي
التابعة ل أ
خÓل اليوم ÚاألخÒين من اسصÎجاع
دراجة نارية من ا◊جم الكب Òمسصروقة
وتوقيف الفاعل.Ú
تفاصصيل العملية تعود وقائعها بعد تلقي
مصصالح األمن ا◊ضصري شصكوى تعرضص
أاحد اŸواطن Úلسصرقة طالت دراجته
ال -ن -اري -ة م -ن ا◊ج -م ال -ك -ب ،Òل -ت -ب -اشص-ر
ع- -ن- -اصص -ر الشص -رط -ة ع -م -ل -ي -ات ال -ب -حث
والتحري التي توجت بتحديد اŸشصتبه
فيه ‘ عملية السصرقة وبعد توقيفه بكل
احÎاف- -ي- -ة م- -ن ق- -ب- -ل ع- -ن- -اصص -ر األم -ن
ا◊ضصري الثا Êوإاخضصاعه للتحقيق ”
التوصصل إا ¤معرفة شصريكه ‘ العملية،
حيث أاعدت له كمينا ﬁكما “كنت من
خÓ- -ل- -ه م- -ن ت -وق -ي -ف اŸت -ورط ال -ث -اÊ
واقتياده إا ¤مقر األمن ا◊ضصري مع
اسصÎجاع الدراجة النارية اŸسصروقة.
بعد اسصتيفاء جميع اإلجراءات القانونية

أاثرية نادرة Ãيلة

‘ إاط - -ار ح - -م - -اي - -ة الÎاث ال - -وط - -ن- -ي
ومكافحة تهريب اآلثار“ ،كنت مؤوخرا
اŸصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضصائية
بأامن ولية ميلة ،من حجز كمية معتÈة
م -ن ق -ط -ع م -ع -دن -ي-ة ن-ادرة ذات أاه-م-ي-ة
ت -اري -خ -ي -ة وت -وق -ي -ف شص -خصص Úمشص-ت-ب-ه
فيهما.
ح -ي -ث -ي -ات ال-قضص-ي-ة ت-ع-ود إا ¤اسص-ت-غÓ-ل
عناصصر فرقة البحث والتحري للشصرطة
ال-قضص-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة م-ي-ل-ة ،م-علومات
م -ؤوك-دة م-ف-اده-ا ع-زم شص-خصص Úمشص-ت-ب-ه
ف -ي-ه-م-ا ال-ق-ي-ام ب-ب-ي-ع ‡ت-ل-ك-ات ث-ق-اف-ي-ة
ﬁمية قانونا.
بتكثيف األبحاث والتحريات– ” ،ديد
ه -وي-ة اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ،ع-ل-ى ال-ف-ور ”
إاعداد خطة أامنية ﬁكمة ليتم توقيفهم
ع- -ل- -ى م Ïم- -رك -ب -ة سص -ي -اح -ي -ة ب -وسص -ط
اŸدينة .بعد إاخضصاعها لعملية التفتيشص
ال-ق-ان-ون-ي-ة ،ع Ìب-ح-وزت-ه-م-ا ع-ل-ى ك-م-ية
معتÈة من قطع معدنية أاثرية قدÁة،

حجز  173كلغ من اللحوم
غ Òالصصا◊ة لÓسصتهÓك

“كنت عناصصر الشصرطة التابعة ألمن ولية بجاية ،من توقيف شصخصص
مشصتبه فيه وضصبط ما يفوق  173كلغ من اللحوم الفاسصدة وغ Òالصصا◊ة
لÓسصتهÓك ،مهيأاة للبيع والتسصويق
بدون ترخيصص.
تعود حيثيات القضصية ،إا ¤اسصتغÓل
ق -وات الشص -رط-ة ب-أام-ن ولي-ة ب-ج-اي-ة
Ÿع -ل -وم-ات م-ؤوك-دة م-ف-اده-ا ،وج-ود
شصخصص مشصتبه فيه Ãمارسصة نشصاط
ال-ت-ج-ارة غ Òال-ق-ان-ون-ي-ة ‘ ال-ل-ح-وم
ال -ب -يضص -اء وا◊م -راء ،ي -ق -ود م-رك-ب-ة
Œارية ›هزة بغرفة تÈيد يقوم
ب- -ت- -وزي- -ع سص- -ل- -ع -ت -ه ع -ل -ى اÓÙت
التجارية اıتصصة .على إاثر ذلك،
قامت مصصالح الشصرطة القضصائية ألمن ولية بجاية بتسصط Òخطة ﬁكمة
Óيقاع به ،حيث ” توقيفه وهو يحمل داخل مركبته  173كلغ ◊م من خارج
ل إ
اŸذابح اŸعتمدة“ ،ت معاينتها بحضصور طبيب بيطري تابع Ÿصصالح
البلدية أاين ” حجزها وإاتÓفها Ãادة ا÷.Ò

أامن العاصصمة يوقف
اŸشصتبه فيه ويقدمه للعدالة

